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RESUMO 

 

A pesquisa examina a concentração de investimentos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, de 1995 a 2015, por meio de análise 

bibliográfica e estatística levando em consideração dois parâmetros: (i) espacial, no 

qual é avaliada a concentração por regiões do país; e (ii) por porte empresarial, no 

qual é avaliada a proporção da distribuição dos investimentos em cinco categorias de 

empresas: grande; média-grande; média; pequena; e micro. Três dimensões são 

adotadas para essa análise: (i) dimensão histórico-conjuntural: apenas com o viés de 

contextualização, para o entendimento do porquê o banco se encontra nas atuais 

configurações e com os atuais resultados; (ii) dimensão teórico-jurídica: visualização 

dos papeis do banco, frente aos objetivos do direito econômico, utilizando para tal 

uma tentativa de compreender tanto o banco, como direito econômico dentro de uma 

sociedade subdedesenvolvida, adotando portanto uma visão estruturalista; (iii) 

dimensão teórico-filosófica: visualização da concentração de investimentos do banco, 

sob a ótica da acumulação primitiva de capital (Ursprüngliche Akkumulation), de Karl 

Marx, perpassando por contribuições de Caio Prado Jr, Celso Furtado, Fernando 

Novais, Leda Paulani e Gilberto Bercovici. Concluiu-se, que nesse período o banco se 

colocou como um instrumento de manutenção das desigualdades regionais, de 

concentração de investimentos nas mãos dos grandes conglomerados econômicos e 

de consequente acumulação primitiva de capital, tanto nas privatizações, quanto na 

política de “Campeãs Nacionais”. 

Palavras-chave: BNDES; Acumulação Primitiva de Capital; Redução das 

Desigualdades Regionais e Sociais; Política de “Campeãs Nacionais”; Direito e 

Subdesenvolvimento.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The research examines the concentration of investments of the Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, from 1995 to 2015, through 

bibliographical and statistical analysis taking into account two parameters: (i) space, 

which evaluated the concentration by regions of the country and (ii) for business, in 

which it is evaluated the proportion of the distribution of investments in five categories 

of companies: large; medium-large; medium; small; and micro. Three dimensions are 

adopted for this analysis: (i) economic-historical dimension: only with the bias of 

contextualization, for the understanding of why the Bank is in modern settings and with 

the current results; (ii) legal-theoretical dimension: visualization of the papers of the 

Bank, against the goals of economic law, using an attempt to understand as the Bank, 

as the economic law in an underdeveloped society, adopting therefore a structuralist 

vision. (iii) theoretical-philosophical dimension: visualization of concentration of the 

Bank's investments, from the perspective of primitive accumulation of capital 

(ursprüngliche Akkumulation), Karl Marx, bypassing contributions from Caio Prado Jr., 

Celso Furtado, Fernando Novais, Leda Paulani and Gilberto Bercovici. It was 

concluded that during this period the Bank is placed as an instrument for maintaining 

regional inequalities, investment concentration in the hands of the big economic 

conglomerates and consequent primitive accumulation of capital in privatization, and 

the policy of "national champions". 

Keywords: BNDES; Primitive accumulation of Capital; Reduction of regional and 

social inequalities; Politics of “National champions”; Law and Underdevelopment. 
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INTRODUÇÃO 
  

As primeiras considerações que devem ser feitas ao leitor, ao adentrarmos em 

um trabalho que propõe um recorte histórico definido, para tratar de uma instituição 

específica, é o porquê daquele recorte histórico, e o porquê aquela instituição.  

A resposta à primeira pergunta vem no sentido de que, ao analisar o período 

de 1995 a 2015, pode-se constatar conjunturas políticas de três diferentes governos, 

o que traz um parâmetro de análise mais diversificado em termos políticos.  

A resposta à segunda pergunta advém da importância do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no que se refere às políticas de 

planejamento adotadas no Brasil, desde a sua criação.  

Para, portanto, tratar dessa instituição, nesse período histórico. O estudo se 

valerá de três dimensões de análise: (i) dimensão histórico-conjuntural: apenas com 

o viés de contextualização, para o entendimento do porquê o banco se encontra nas 

atuais configurações e com os atuais resultados; (ii) dimensão teórico-jurídica: 

visualização dos papeis do banco, frente aos objetivos do direito econômico, utilizando 

para tal uma tentativa de compreender tanto o banco, como direito econômico dentro 

de uma sociedade subdedesenvolvida, adotando portanto uma visão estruturalista; 

(iii) dimensão teórico-filosófica: visualizar a concentração de investimentos do banco, 

sob a ótica da acumulação primitiva de capital (ursprüngliche Akkumulation) , de Karl 

Marx. 

 Diante desses objetivos, tem-se no primeiro capítulo um caminho que perpassa 

pelas relações do direito à economia nos séculos XVIII, XIX e XX, ao direito econômico 

como disciplina autônoma ao final da primeira guerra mundial, assim como a análise 

das teorias do desenvolvimento, alcançando, detalhadamente, a verificação da teoria 

cepalina do subdesenvolvimento, e em tópico apartado, a  conceituação das 

especificidades de uma sociedade subdesenvolvida, de acordo com Raul Prebisch e 

Celso Furtado.  

 Mais adiante, ainda no primeiro capítulo, verificar-se-á a importância do 

planejamento como objeto de superação desse subdesenvolvimento, delineado pelos 

autores cepalinos. 



 

13 
 

 No segundo capítulo, buscar-se-á engendrar um panorama brasileiro da 

década de 1930 a 1950, para delinear a conjuntura política e econômica que permitiu 

a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, assim como trazer em 

linhas gerais, como o banco desenvolveu suas atividades em seus primeiros anos. 

Ressalte-se que apenas com o viés de contextualização para posteriormente tratar 

sobre o recorte histórico objeto dessa pesquisa, sem, portanto, pretender esgotar 

detalhes históricos ou estatísticos sobre a atividade do banco nesse período.  

 Com os mesmos parâmetros, a pesquisa abordará o decorrer dos anos 50 a 80 

dando um enfoque, sobretudo ao Plano de Metas de Juscelino Kubitschek e o Plano 

Trienal de João Goulart, e já no terceiro capítulo, o viés de ruptura ocasionado pelo 

golpe militar de 1964, focalizando a análise nesse período no Programa de Ação 

Econômica do Governo (PAEG), e no II Plano Nacional de Desenvolvimento.  

  O quarto capítulo traz a dimensão jurídica da pesquisa por meio de análise que 

foca no entendimento da Ordem Econômica na Constituição de 1988, da característica 

econômica e dirigente da Constituição, da sua influência para a superação do 

subdesenvolvimento e também, um dos postulados que é consubstanciado na 

Cláusula Transformadora da Constituição de 1988, como objetivo da República 

Federativa do Brasil, que é a Redução das Desigualdades Sociais e Regionais. A 

escolha por este tema específico, em detrimento de outros, se dá pela sua correlação 

direta aos resultados da pesquisa, que em uma de suas conclusões, trará como a 

política de “Campeãs Nacionais” trouxe uma concentração regional de investimentos, 

com uma leitura furtadiana.  

 O quinto capítulo elabora um panorama político e macroeconômico da década 

de 1990, sobretudo no que tange às privatizações características deste período, assim 

como verifica, em que medida o BNDES foi influente nesse processo. Trazendo, 

inclusive, as empresas privatizadas, e o montante anual envolvido nas transações. 

Aborda, também, a conjuntura brasileira no novo milênio, nos dois últimos anos do 

governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Lula e no Governo Dilma Rousseff, 

nos dois aspectos supramencionados. Esse capítulo tem como finalidade uma 

demonstração da conjuntura que teve interferência direta e indireta, na concentração 

de investimentos do banco, no período de abrangência da pesquisa, tanto no que se 

refere ao porte empresarial, quanto à dimensão regional (espacial).  
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 O sexto capítulo é o ponto fulcral do trabalho. Ele vem, de forma proposital, 

disposto de forma segregada ao final da pesquisa. Isto pois, para que haja uma 

compreensão de todos os resultados, que por ele são trazidos, é necessária uma visão 

de todos os pontos anteriormente levantados pela pesquisa. Inicia-se, assim, com o 

entendimento do que vem a ser o capitalismo de Estado e a atuação do Estado no 

domínio econômico, para que o leitor compreenda sobretudo a política de “Campeãs 

Nacionais”. Para a leitura desse fenômeno, e também das privatizações, a pesquisa 

se valeu de estatísticas, de 1995 a 2015, que trazem a disposição regional e por porte 

empresarial, dos investimentos do banco. No que tange, especificamente, ao período 

referente à política de “Campeãs Nacionais”, entendemos que metodologicamente, 

apenas verificar de forma generalista os investimentos por região, poderia trazer como 

consequência um resultado que não demonstraria, se o que causa a concentração é 

a seleção em si, de empresas vencedoras. Sendo assim, analisamos o CNPJ de cada 

uma delas e verificamos a sua matriz, à época da política, para constatar onde fica o 

centro decisório daquela empresa, consequentemente, qual Estado se coloca como 

responsável pela destinação efetiva dos investimentos e da receita que deles advém.  

 Por último, a partir dos resultados dessa análise, verificamos qual a 

interferência para a questão regional, dessas políticas, por meio de análise, sobretudo, 

furtadiana, e, como todo esse processo leva à acumulação primitiva de Capital. Por 

meio de uma leitura das obras de Marx, Caio Prado Jr, Celso Furtado, Fernando 

Novais, Leda Paulani e Gilberto Bercovici.  
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CAPÍTULO I – DO SURGIMENTO DO DIREITO ECONÔMICO À PROBLEMÁTICA 
DA SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO 

 

1.1. Das relações do direito à economia, ao direito econômico como disciplina 

autônoma.  

 

Ao delinearmos os subsídios históricos, trazendo as premissas no que se refere 

à relação do direito à economia, consequentemente, ao papel do Estado nessa 

relação, utilizaremos, como diria Modesto Carvalhosa 1 , em suas premissas 

ideológicas do constitucionalismo, um esforço de síntese, já que é impossível esgotar 

o tema, tamanha a complexidade da matéria. 

No decorrer da história, diversos foram os debates entre direito e economia, 

entretanto, o início da constatação do direito econômico como disciplina autônoma, 

deu-se no início do século XX 2 

Na visão de Fábio Konder Comparato em seu clássico: “o indispensável direito 

econômico”, o autor assevera que o direito econômico nasce com a primeira guerra 

mundial, representando o fim do século XIX.3.  

Para que se possa adentrar nessa discussão entre direito e economia, 

importante delinear alguns momentos na conjuntura do Estado moderno, dessa forma, 

valer-se-á, aqui, da proposição de Norbert Elias 4, que afirma o Estado moderno, tendo 

surgimento como Estado burguês, quando o poder real, monopolizadamente 

consolidado, nele se transforma.  

                                                                 
1 CARVALHOSA, Modesto. Direito Econômico. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais. 2013. P..93. 
 
2 BERCOVICI, Gilberto. As Origens do Direito Econômico: Homenagem a Washington Peluso Albino 
De Souza, Rev. Fac. Direito UFMG, Número Esp. em Memória do Prof. Washington Peluso..., p. 253, 
2013. 
 
3 COMPARATO, Fábio Konder. O Ainda Indispensável Direito Econômico. Ensaios e Pareceres de 
Direito Empresarial. São Paulo, 1978, p. 455.  
 
4 ELIAS, Norbert. O processo civilizador, vol. I, trad. De Ruy Jungmann. Rio de Janeiro, Zahar, 1994. 
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Conforme Pierre Rosanvallon 5 , o elemento que caracteriza a sociedade 

moderna, permitindo o aparecimento do Estado moderno é por um lado a divisão do 

trabalho, por outro a monopolização da tributação e da violência física.  

A abertura desse monopólio se dá, de acordo com Eros Grau, pela Revolução 

Francesa, ao perecer a monarquia, os monopólios da força física e da tributação terem 

sido transferidos ao controle de amplas classes sociais6, 

Nesse contexto, tem-se de grande relevância para a compreensão do 

supramencionado Estado Burguês, dentro do panorama da Revolução Francesa, 

aduzir ao que Emmanuel Joseph Sieyès traz como o Terceiro Estado, em sua clássica 

obra Qu’est-ce que le Tiers État 7. 

Sieyès associa esse chamado Terceiro Estado à constituinte burguesa e 

focaliza o plano do seu trabalho em três perguntas, seguidamente respondendo-as, e 

posteriormente desdobrando-as: 1) o que é o terceiro estado? – Tudo; continua ele: 

2) o que tem sido ele, até agora na ordem política? – Nada. Finalmente postula: 3) o 

que é que ele pede? – Ser alguma coisa8.  

O autor francês contesta a penosidade e a exclusão imposta ao Terceiro 

Estado, mesmo com toda a influência da burguesia à época, e traz o seguinte 

questionamento: “se esta exclusão é um crime social com relação ao Terceiro Estado, 

seria possível dizer-se pelo menos que isto é útil à coisa pública? ”9  

Nesse momento, que o autor alcança uma análise das afetações do monopólio 

e a necessidade da livre concorrência, ao adentrar nos efeitos dessa exclusão feita à 

classe burguesa: “os efeitos desse monopólio são bastante conhecidos: desencoraja 

aqueles que agasta e toma menos hábeis aqueles que favorece. Não sabem todos 

                                                                 
5 ROSANVALLON, Pierre. Le Libéralisme économique : Histoire de l'idée de marché. Paris: Seuil p. 
165 
 
6 GRAU, Eros. A ordem econômica na constituição de 1988, 17ª edição, São Paulo, Editora Malheiros, 
2015, p.16. 
 
7 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. Constituinte burguesa, a: que e o terceiro estado?. 3. ED. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 1997. 
 
8 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. Constituinte burguesa, a: que e o terceiro estado?. 3. ED. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 1997. p. li. 
 
9 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. Constituinte burguesa, a: que e o terceiro estado?. 3. ED. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 1997. p. 2. 
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que toda obra da qual a livre concorrência é afastada será malfeita e de custo mais 

alto? ”10 

Sobre esse processo de transformação de monopólios pessoais em públicos e 

da influência da classe burguesa, aduz Norbert Elias: “A capacidade do funcionário 

central de governar toda rede humana, sobretudo em seu interesse pessoal, só foi 

seriamente restringida quando a balança sobre a qual se colocava se inclinou 

radicalmente em favor da burguesia e um novo equilíbrio social, com novos eixos de 

tensão, se estabeleceu”11.  

Continua o autor: ”só nessa ocasião, os monopólios pessoais passaram a 

tornar-se monopólios públicos no sentido institucional. Numa longa série de provas 

eliminatórias, na gradual centralização dos meios de violência física e tributação, em 

combinação com a divisão de trabalho em aumento crescente e a ascensão das 

classes burguesas profissionais, a sociedade francesa foi organizada, passo a passo 

sob a forma de Estado”12 

Ao tratar sobre aqueles que justificam a primazia da expressão “direito 

econômico”, Alex Jacquemin e Guy Schrans13, citam Nicolas Baudeau (1730-1792), 

que abordou a chamada “legislação econômica”, afirmando que: “toda atividade 

econômica é regida por uma constituição econômica” 

 Ao penetrar em um contexto de século XIX, Bercovici afirma que as forças da 

industrialização e da urbanização que se ampliaram a partir da segunda metade do 

século XIX e os conflitos sociais, políticos e econômicos gerados neste processo 

influenciaram as posteriores transformações ocorridas no início do século XX, que 

vieram a determinar o direito econômico como disciplina autônoma14. 

                                                                 
10 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. Constituinte burguesa, a: que e o terceiro estado?. 3. ED. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 1997. p. 2. 
 
11 ELIAS, Norbert. O processo civilizador, vol. I, trad. De Ruy Jungmann. Rio de Janeiro, Zahar, 1994.p. 
141. 
 
12 ELIAS, Norbert. O processo civilizador, vol. I, trad. De Ruy Jungmann. Rio de Janeiro, Zahar, 1994p. 
141. 
 
13 JACQUEMIN, Alex et SCHRANS, Guy. “Le Droit Économique”, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1901, p.5  
 
14 BERCOVICI, Gilberto. As Origens do Direito Econômico: Homenagem a Washington Peluso Albino 
de Souza, Rev. Fac. Direito UFMG, Número Esp. em Memória do Prof. Washington Peluso, 2013, p. 
253. 
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 Ainda em análise ao panorama econômico do século XIX que levou a criação 

do direito econômico, Bercovici traz a sociedade industrial como geradora do 

enfraquecimento do liberalismo, mesmo que esse enfraquecimento não refletisse no 

discurso liberal, que nas palavras do autor, permanecia hegemônico. Sobre essa 

sociedade industrial, ele afirma que: 

“A ampliação da população urbana gerou uma maior demanda por serviços 
públicos e por infraestruturas essenciais, como transporte urbano, energia, 
saneamento, habitação, além da necessidade de investimentos maciços em 
ferrovias, portos, usinas geradoras de energia, estradas, etc. As precárias 
condições de trabalho, especialmente nas fábricas, no decorrer de todo o 
século XIX, seriam contestadas pelos movimentos dos trabalhadores e de 
suas lutas surgiriam as primeiras leis trabalhistas e de seguridade social, 
além do início da ampliação do direito de voto, que culminaria na adoção do 
sufrágio universal, masculino e feminino, após a Primeira Guerra Mundial, em 
países como a Inglaterra e a Alemanha15. 
 

 Modesto Carvalhosa ressalta como causa econômica da superação dos 

princípios liberais, a acumulação de capital, o progresso técnico e a concentração 

econômica. Nesse sentido traz que:  

“Os fatores econômicos fundamentais de superação dos princípios liberais – 
acumulação do capital industrial, progresso técnico e concentração 
econômica – começam a germinar no interior das estruturas do 
constitucionalismo, fundadas estas numa concepção meramente mecanicista 
do processo. A visão simplista das relações humanas – que se pensava 
ajustáveis naturalmente, através de uma liberdade juridicamente 
estabelecida – e a difusa convicção de que a sociedade havia, finalmente, 
conquistado a sua forma suprema e definitiva, esboroam-se, em 
consequência dos próprios fenômenos da produção industrial. Esses 
acontecimentos não poderiam ser imaginados ao tempo em que Adam Smith 
elaborou sua doutrina, no bucólico retiro de Kircaldy” 16 

Na expressão de João Bosco Leopoldino da Fonseca : “o meado do século XIX 

viu transformar-se o capitalismo atomista num capitalismo de grupo. A chamada 

concentração capitalista acarretou profundas mudanças influentes no Direito, fazendo 

surgir um novo ramo, direcionado justamente a reger o novo fato econômico” 17 

Essa influência da concentração capitalista para o surgimento do direito 

econômico, é levantada por Farjat: ”A concentração capitalista é o fenômeno decisivo 

                                                                 
15 BERCOVICI, Gilberto. As Origens do Direito Econômico: Homenagem a Washington Peluso Albino 
de Souza, Rev. Fac. Direito UFMG, Número Esp. em Memória do Prof. Washington Peluso, 2013, p. 
253. 
 
16CARVALHOSA, Modesto. Direito Econômico. São Paulo, Revista dos Tribunais. 2013, p. 114.  
 
17 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. 7. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014, p.5. 
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do direito econômico. É ela que está na origem de todas as grandes mutações das 

sociedades industriais: a intervenção do Estado”18 

Peluso 19 indica o autor francês Proudhon como grande teórico do Anarquismo, 

dando sua contribuição ao direito econômico ao dizer que este se sobrepunha ao 

direito político, o que não havia antes sido percebido. 

 Nesse contexto, sobre o surgimento do direito econômico, aduz Pierre-Joseph 

Proudhon20:  

“Não está dita, contudo, a última palavra. Ainda que seja justa e severa em 
sua lógica a constituição federal, ainda que ofereça garantias em sua 
aplicação, não se sustentará por si mesma enquanto não deixe de encontrar 
incessantes causas de dissolução na economia pública. Em outros termos, é 
preciso dar por contraforte ao direito político o direito econômico” 

No que se refere ao período de transição do século XIX ao XX, Eros Grau 21 

afirma que: “estava atribuída, fundamentalmente, a função de produção do Direito e 

segurança. Para referir, em largos traços, o regime anterior, poderíamos afirmar, 

singelamente, que não se admitia interferisse o Estado na ‘ordem natural’ da 

economia, ainda que lhe incumbisse a defesa da propriedade” 

 Carvalhosa 22 aduz que no Brasil: a Constituição de 1891 estabelecera o 

princípio da abstenção completa do Estado nas atividades produtivas. 

Já no que tange ao século XX, fazendo uma análise dos cenários de crise, 

Monica Herman Salem Caggiano traz as relações entre direito e economia como de 

grande relevância diante das duas guerras mundiais e da Guerra Fria, que trouxeram 

a esse momento histórico, características de agressividade e beligerância. 23 

                                                                 
18 FARJAT, G. Droit économique. Paris, P.U.F 1982. P. 143. 
 
19 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. Editora LTr, 2005, p. 
44. 
 
20 PROUDHON, Pierre-Joseph. El Princípio Federativo, XLIIIp, Madrid, Rústica, 1971, P.104.  
 
21 GRAU, Eros. A ordem econômica na constituição de 1988, 17ª edição, São Paulo, Editora Malheiros, 
2015, p.18-19 
 
22 CARVALHOSA, Modesto. Direito Econômico. São Paulo, Revista dos Tribunais. 2013, p. 169.  
 
23 CAGGIANO, Mônica Herman Salem. Direito público econômico: fontes e princípios na Constituição 
brasileira de 1988. P.1. In: LEMBO, Claudio, 1934-; CAGGIANO, Monica Herman Salem (Coord.). 
Direito constitucional econômico: uma releitura da constituição econômica brasileira de 1988. Barueri: 
Manole, 2007.  
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Ainda sobre esse momento histórico, Bercovici24 aduz que:  

“O processo de industrialização gerou também grandes conglomerados, 
especialmente em países como a Alemanha e os Estados Unidos. Há a 
expansão dos bancos, das sociedades anônimas, das seguradoras, dos 
contratos de massa, entre outras modificações nos tradicionais institutos do 
direito privado. A codificação do direito privado havia deixado de fora uma 
série de campos vinculados às relações econômicas”. 
 

  O autor além de discorrer sobre as influências do processo de industrialização, 

na geração desses conglomerados, e sobre essas expansões e modificações dos 

institutos de direito privado, remete ao trabalho de Henrich Lehmann os primórdios do 

chamado “direito industrial”, ao escrever em 1913, os “Princípios de Direito Industrial 

Alemão” (Grundliniendes deutschen Industrierechts)”25 

 Ao lado de Lehmann, Peluso reconhece a importância dos autores Heymann e 

Hedemann, para o que ele chama de busca de uma explicação jurídica para os novos 

fatos decorrentes, sobretudo, da industrialização26. 

 Bercovici afirma que a primeira guerra mundial gerou uma mobilização das 

forças econômicas e sociais dos países envolvidos para o esforço bélico, ímpar na 

história, o que desencadeou uma disputa por matérias-primas, tecnologia e inovação, 

e assevera que: “Novas formas de logística e de planejamento se fizeram necessárias, 

inclusive com a criação de corporações estatais específicas para a guerra, que 

organizaram a indústria e a agricultura”27. 

 Ele remonta ao fim da primeira guerra mundial, o livro de Richard Kahn, 

Rechtsbegriffe des Kriegswirtschaftsrecht (Conceito Jurídico de Direito Econômico da 

Guerra), que trazia o direito econômico como um direito excepcional para a 

organização da economia de guerra, assim como Peluso, o autor também se refere à 

                                                                 
24 BERCOVICI, Gilberto. As Origens do Direito Econômico: Homenagem a Washington Peluso Albino 
de Souza, Rev. Fac. Direito UFMG, Número Esp. em Memória do Prof. Washington Peluso, 2013, p. 
255. 
 
25 BERCOVICI, Gilberto. As Origens do Direito Econômico: Homenagem a Washington Peluso Albino 
de Souza, Rev. Fac. Direito UFMG, Número Esp. em Memória do Prof. Washington Peluso, 2013, p. 
255. 
 
26 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. Belo Horizonte, 
Editora LTr, 2005, p. 44. 
 
27  BERCOVICI, Gilberto. As Origens do Direito Econômico: Homenagem a Washington Peluso Albino 
de Souza, Rev. Fac. Direito UFMG, Número Esp. em Memória do Prof. Washington Peluso, 2013, p. 
256. 
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importância de Ernst Heymann, nesses primórdios do direito econômico, ao asseverar 

que: 

“Além da ênfase na centralização econômica e no planejamento, também era 
preocupação de Kahn, e de outros autores, como Ernst Heymann (cujo livro, 
Die Rechtsformen der militärischen Kriegswirtschaft als Grundlage des neuen 
deutschen Industrierechts – As Formas Jurídicas da Economia de Guerra 
como Fundamento do Novo Direito Industrial Alemão, é de 1921), ambos 
provenientes do direito civil, as mudanças profundas sofridas por vários 
setores do direito privado e a preponderância cada vez maior, desde a guerra, 
do direito público. Como não seria mais possível uma volta ao passado, estes 
autores sugerem soluções intermediárias, como um direito econômico 
apenas de guerra ou um direito industrial”28 
 

 Além de Kahn, ao tratar dessa mesma conjuntura teórica, Peluso aponta J.B. 

Say Nussbaum como aquele que: “procurou dividir as normas de Direito Econômico 

em ‘normas passageiras’ e ‘normas que contém novas tendências’, sendo dotadas de 

maior caráter de ‘permanência’”29. 

Após a primeira guerra mundial Comparato segrega a doutrina que trata sobre 

o direito econômico em duas correntes, a primeira visualiza a formação de um 

chamado “direito bélico” com características extraordinárias de guerra, a segunda 

reconhece uma nova forma de expressão jurídica30. 

Bercovici aponta como principal responsável por essa visão de direito 

econômico como disciplina autônoma, o civilista Justus Wilhelm Hedemann ao 

determinar a nova disciplina, que passou a chamar de “Wirtschaftsrecht”31.  

Desdobrando esse nascimento do direito econômico como disciplina autônoma 

e essencial no que tange ao chamado “Estado econômico”, discorre Bercovici:  

“Não se tratava mais de uma disciplina transitória ou excepcional, como o 
direito de guerra, e não era uma disciplina limitada à organização da 
economia em torno da indústria. Tratava-se uma nova concepção do papel 
do Estado e do direito em relação à economia, entendendo a dimensão 

                                                                 
28 BERCOVICI, Gilberto. As Origens do Direito Econômico: Homenagem a Washington Peluso Albino 
de Souza, Rev. Fac. Direito UFMG, Número Esp. em Memória do Prof. Washington Peluso, 2013, p. 
256-257. 
 
29  SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. Belo Horizonte 
Editora LTr, 2005, p. 45. 
 
30 COMPARATO, Fábio Konder. O Ainda Indispensável Direito Econômico. Ensaios e Pareceres de 
Direito Empresarial. 1978, p. 456.  
 
31 BERCOVICI, Gilberto. As Origens do Direito Econômico: Homenagem a Washington Peluso Albino 
de Souza, Rev. Fac. Direito UFMG, Número Esp. em Memória do Prof. Washington Peluso, 2013, p. 
255. 
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econômica como elemento de especificidade do direito contemporâneo. Para 
Hedemann, o direito econômico não poderia ser limitado a um tradicional 
“ramo” do direito, mas teria um papel que transcenderia as visões jurídicas 
limitadas, sendo imprescindível para compreender o sistema jurídico como 
um todo”.32 
 

 Fábio Konder Comparato traz uma diferenciação da primeira guerra mundial às 

demais, ao dizer que nas anteriores a guerra era uma atividade marginal, que 

interessava a alguns grupos sociais. Já a primeira guerra mundial não comportava 

paralelamente as outras atividades da nação: 

“A partir de 1914, a guerra é um fenômeno social totalitário, que submete a 
seus fins todas as tarefas e ocupações, que interessa diretamente todas as 
classes sociais, sem exceção. Doravante, em período bélico, todas as 
funções do Estado são monopolizadas pelo conflito armado. Napoleão tinha 
tempo de se ocupar de arqueologia durante a campanha do Egito, ou de 
pensar na criação da Comédie Française, logo após a tomada de Moscou. A 
grande Guerra de 1914-18 pôs fim a esta concepção romântica da atividade 
militar: desde então, nada escapa ao absolutismo da guerra – economia, 
ciência, arte, e até mesmo a religião”33. 

  
 Hans Goldschimidt remete, em 1923 o direito econômico, como o “direito da 

economia globalizada34  

 Bercovici traz como intersecção dentre as definições do direito econômico no 

século XX em diante a: “a organização jurídica do espaço político-econômico da 

acumulação”35 

Importante elaborar-se um paralelo entre os primórdios do direito econômico e 

o constitucionalismo. Nesse sentido, vale ressaltar que a Constituição Mexicana de 

1917 ao inaugurar o rol de constituições do século XX, antecipa-se no reconhecimento 

de uma série de dispositivos legais que preveem direitos sociais36, trazendo evoluções 

                                                                 
32 BERCOVICI, Gilberto. As Origens do Direito Econômico: Homenagem a Washington Peluso Albino 
de Souza, Rev. Fac. Direito UFMG, Número Esp. em Memória do Prof. Washington Peluso, 2013, p. 
259. 
 
33 COMPARATO, Fábio Konder. O Ainda Indispensável Direito Econômico. Ensaios e Pareceres de 
Direito Empresarial. 1978, p. 455.  
 
34 GOLDSCHMIDT, Hans. Reichswirtschaftsrecht, Berlin, Carl Heymanns Verlag, 1923, pp. 6-12. apud 
BERCOVICI, Gilberto. As Origens do Direito Econômico: Homenagem a Washington Peluso Albino de 
Souza, Rev. Fac. Direito UFMG, Número Esp. em Memória do Prof. Washington Peluso, 2013, p. 259. 
 
35 BERCOVICI, Gilberto. As Origens do Direito Econômico: Homenagem a Washington Peluso Albino 
de Souza, Rev. Fac. Direito UFMG, Número Esp. em Memória do Prof. Washington Peluso, 2013, p. 
259. 
 
36 CAGGIANO, Mônica Herman Salem. Direito público econômico: fontes e princípios na Constituição 
brasileira de 1988. P.4. In: LEMBO, Claudio, 1934-; CAGGIANO, Monica Herman Salem (Coord.). 
Direito constitucional econômico: uma releitura da constituição econômica brasileira de 1988. Barueri: 
Manole, 2007. 
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quando comparada aos anteriores diplomas liberais. No mesmo sentido Carlos Miguel 

Herrera37, ao avaliar a Constituição Mexicana entende que ela constitui um dispositivo 

jurídico próprio desse constitucionalismo social, superando o marco ideológico que a 

sustenta.  

Herrera traz uma correlação entre a Constituição Mexicana de 1917 e a 

Constituição de Weimar de 1919, ressaltando a importância do diploma Mexicano no 

histórico constitucional, na seguinte proposição:  

“La historia constitucional libra oficialmente su acta de nacimiento con la 
Constitución alemana del 18 de agosto de 1919. Pero, a decir verdad, ésta 
ya tiene un precedente fundamental en la Constitución mexicana del 31 de 
enero de 1917, elaborada en Querétaro. Si este antecedente no puede ser 
soslayado, no se trata de un simple (e inútil), gesto de erudición: encontramos 
allí, establecida por primera vez en un texto constitucional que alcanzará 
vigencia, la relación específica entre derechos sociales y revolución 
inconclusa”38.  
 

As constituições elaboradas após a Primeira Guerra Mundial, segundo Gilberto 

Bercovici, possuem como características comuns uma concomitância entre os direitos 

individuais e os direitos sociais, ou direitos de prestação, sendo estes, direitos ligados 

ao princípio da igualdade material que dependem de prestações diretas ou indiretas 

do Estado, para serem usufruídos pelos cidadãos, com fulcro a estabelecer uma 

democracia social que abrange dispositivos sobre a ordem econômica e social, 

família, educação e cultura, bem como instituindo a função social da propriedade. 

Pontua o autor em sua tese de livre-docência, que a mais célebre destas novas 

Constituições, que influenciou as elaboradas posteriormente, foi a Constituição de 

Weimar, de 1919, sendo esta elaborada sem maiores claras, em um contexto político 

cujo equilíbrio era precário e instável. A segunda parte da constituição foi a mais 

polêmica, à época, pois por suas inovações submeteu o individualismo à coletividade 

e protegeu os direitos individuais, por meio de deveres sociais a cumprimento pelo 

Estado39. 

                                                                 
 
37 HERRERA, Carlos Miguel. Estado, Constituição e Direitos sociais. Revista da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo. v. 102. 2007. p.371-395. 
 
38HERRERA, Carlos Miguel. Estado, Constitución y derechos sociales. Revista Derecho del Estado 
nº15, diciembre 2003.  
 
39BERCOVICI, Gilberto. Entre o Estado Total e o Estado Social. Universidade de São Paulo - 2003.  
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O autor afirma que uma característica marcante da Constituição de Weimar é 

o conflito sendo incorporado em seu bojo, fazendo com que a carta não seja mera 

representação dos interesses da classe dominante, por outro lado, torna-se um 

espaço onde ocorre a disputa político-jurídica.40 

Já na década de 30, o país possuiria contornos diversos, pautados no dirigismo 

econômico 41 , ao trazer as caraterísticas da Constituição Mexicana de 1917, a 

Constituição de Weimar de 1919, a Carta del Lavoro de 1927, que culminou na Carta 

Magna de 1934, a qual sob forte pressão, dois anos após a Revolução 

Constitucionalista, foi promulgada por Getúlio Vargas. 

 A crise de 1929 foi extremamente destrutiva a um mundo que há poucos anos 

passara por essa grande guerra, gerando largo efeito nas economias periféricas, 

representou, como afirma Comparato: “o verdadeiro dobre de finados do laissez 

faire”42 

 Ao discorrer sobre esse período Comparato analisa que:  

“Diante da paralisia quase total dos fatores de produção – diminuição do valor 
do comércio internacional da ordem de 60%, baixa dos preços internos de 
30%, baixa na cotação das ações em bolsa de 75%, desemprego em massa 
(25% da mão-de-obra ativa nos Estados Unidos), multiplicação de 
insolvências – a tradicional ausência de iniciativa econômica pública não 
tardou a desaparecer. A posição estatal de simples árbitro do respeito às 
regras do jogo econômico não tinha mais razão de ser, desde o momento em 
que os diferentes protagonistas deixavam de jogar. A se porfiar no otimista 
laissez faire, ter-se-ia na prática um laissez ne pas faire. Imcumbia a alguém 
reimpulsionar a máquina econômica paralisada, e este alguém só poderia ser 
o Estado”43. 

 
É nessa conjuntura que Comparato insere a obra de Keynes44. As teorias 

keynesianas e a razão macroeconômica, que de acordo com Bercovici, foram 

influenciadoras, nos países centrais, do processo em que direito econômico substitui 

                                                                 
40BERCOVICI, Gilberto. As Origens do Direito Econômico: Homenagem a Washington Peluso Albino 
de Souza, Rev. Fac. Direito UFMG, Número Esp. em Memória do Prof. Washington Peluso, 2013, p. 
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41CARVALHOSA, Modesto. Direito Econômico. Revista dos Tribunais. 2013, p. 181-186. 
 
42COMPARATO, Fábio Konder. O Ainda Indispensável Direito Econômico. Ensaios e Pareceres de 
Direito Empresarial. 1978, p. 456. 
 
43 COMPARATO, Fábio Konder. O Ainda Indispensável Direito Econômico. Ensaios e Pareceres de 
Direito Empresarial. 1978, p. 457. 
 
44 COMPARATO, Fábio Konder. O Ainda Indispensável Direito Econômico. Ensaios e Pareceres de 
Direito Empresarial. 1978, p. 456. 
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o direito privado como garantidor da estabilidade do sistema fizeram com que a 

perspectiva macrojurídica nascesse como essência do direito econômico, em 

contrapartida ao caráter desenvolvimentista dos países periféricos, no sistema 

capitalista45. 

 Bercovici aponta como responsável pela concomitância entre as Teorias 

Keynesianas no “centro do mundo” e as ideias desenvolvimentistas na periferia, a 

influência de Raúl Prebisch, Celso Furtado e outros importantes nomes que captaram 

ideais advindos da Europa.46 

Na década de 1930 a industrialização e as ideias desenvolvimentistas foram 

consubstanciadas na Constituição de 1934 segundo Modesto Carvalhosa foi essa foi 

responsável por estabelecer os pressupostos do supramencionado dirigismo, ele 

afirma que:  

“Na trilha da Constituição de Weimar insere-se na Carta brasileira, sob o título 
IV, a Ordem Econômica e Social, que “deve ser organizada conforme os 
princípios da justiça e necessidades da vida nacional, de modo que 
possibilidade, a todos, existência digna. Dentro desses limites é garantida a 
liberdade econômica (art. 115). ”.47 

Diante dessa evolução do direito econômico, o trabalho passa agora a abordar 

os aspectos estruturais específicos das sociedades subdesenvolvidas e 

especificamente a brasileira, para compreender as peculiaridades do nosso modelo, 

a fim de posteriormente, inserir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social, nesse panorama. 

1.2. Teorias do desenvolvimento. 

 
Ao tratar sobre às relações entre direito e desenvolvimento Kevin E. Davis e 

Michael J. Trebilcock afirmam que desde o século XVIII, passando pelos séculos XIX 

                                                                 
45 BERCOVICI, Gilberto. As Origens do Direito Econômico: Homenagem a Washington Peluso Albino 
de Souza, Rev. Fac. Direito UFMG, Número Esp. em Memória do Prof. Washington Peluso, 2013, p. 
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46 BERCOVICI, Gilberto. As Origens do Direito Econômico: Homenagem a Washington Peluso Albino 
de Souza, Rev. Fac. Direito UFMG, Número Esp. em Memória do Prof. Washington Peluso, 2013, p. 
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47 CARVALHOSA, Modesto. Direito Econômico. São Paulo, Revista dos Tribunais.2013, p. 187. 
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e XX, no contexto europeu, pensadores se interessavam por discorrer o tema, em 

especial destaca as visões de Montesquieu, Maine e Weber48.  

Bercovici remete ao século XX os princípios do que vem a ser chamado de 

desenvolvimento, trazendo uma contraposição entre esse conceito e os chamados 

neoclássicos da Escola Marginalista. O autor designa a Schumpeter, em 1911 os 

primórdios do desenvolvimentismo, com suas noções de “empresário inovador”, como 

agente dinâmico das mudanças endógenas da vida econômica, que alterariam o que 

ele chama de estado de equilíbrio previamente existente49. 

John Maynard Keynes é, também, citado por Gilberto Bercovici e José Eduardo 

Faria, no que se refere às obras: “O Fim do ‘Laissez-Faire’” e Teoria Geral do 

Emprego. Dentre as visões dos autores, o primeiro afirma que: “com Keynes, as 

mudanças na economia vão ser compreendidas a partir da sua severa crítica, de 1926, 

aos pressupostos teóricos e metodológicos dos neoclássicos e da sua defesa da 

expansão da atuação do Estado na economia como meio de evitar o colapso das 

economias capitalistas”50, e o segundo trata da ingovernabilidade sistêmica, ineficácia 

jurídica, nos problemas de direito na era econômica Keynesiana, aduzindo que: “as 

políticas econômicas de inspiração Keynesiana partiam do pressuposto de que as 

épocas de recessão, como a grande depressão dos anos 20, resultavam da falta de 

investimentos privados para absorver as poupanças que poderiam ser geradas a 

pleno emprego”51.  

Bercovici menciona também a influência de François Perroux, em sua teoria 

dos pólos de crescimento, o autor descreve que, de acordo com a teoria de Perroux: 

                                                                 
48 DAVIS, K. E., TREBILCOCK, M. J. The Relationship Between Law and Development: Optimists 
versus Skeptics. American Journal of Comparative Law, v. 56, n. 4, pp. 895-946, 2008. Disponível em: 
http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1124045&download=yes (51 páginas). *Tradução 
para o português: DAVIS, K. E., TREBILCOCK, M. J. A relação entre direito e desenvolvimento: 
otimistas versus céticos. Revista DireitoGV, São Paulo, v. 9, n.1, pp. 217-268, jan-jun. 2009. Disponível 
em: http://direitosp. fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/12_-
_a_relacao_entre_direito_e_desenvolvimento_-_kevin_davis_e_michael_ trebilcock.pdf.  
 
49  BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. Editora Malheiros, 2005, p. 45.  
 
50  BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. Editora Malheiros, 2005, p. 45. 
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“A aparição de uma indústria nova ou o crescimento de uma indústria 
existente difunde-se, o que faz com que, ao longo de grandes períodos, sejam 
espalhadas transformações que facilitam o surgimento de novas indústrias e 
a continuidade na difusão das inovações. No entanto o crescimento não 
ocorre em todos os lugares, mas em pólos de desenvolvimento, com 
intensidades variáveis, de onde expande seus efeitos para o resto da 
economia. Em um pólo industrial complexo, aglomerado geograficamente e 
em crescimento, intensificam-se as atividades econômicas, que geram 
também disparidades regionais. O pólo de desenvolvimento modifica seu 
ambiente geográfico imediato e, se é poderoso, toda a sua estrutura da 
economia nacional a que integra. O crescimento igualmente repartido, pois 
opera por meio da concentração de meios e pontos de crescimento de onde 
se irradiam as mudanças. Uma economia nacional em crescimento é fruto da 
combinação de elementos relativamente ativos (indústrias-motrizes, pólos 
industriais e atividades geograficamente aglomeradas) e de elementos 
relativamente passivos (indústrias decadentes e regiões dependentes de 
pólos geograficamente aglomerados), com os primeiros induzindo os 
segundos ao crescimento”52. 

 

O mesmo autor aduz aos nomes do sueco Gunnar Myrdal e o norte-americano 

Albert Hirschman, como influenciadores das políticas desenvolvimentistas brasileiras. 

Para o primeiro:  

“A ideia de equilíbrio não se funda na observação da vida social. Os 
processos sociais tendem a se apresentar sob a forma de causação circular, 
ou seja, reações causais em cadeia, cumulativamente tendendo à 
concentração. A decisão econômica é o ponto de partida de uma ação cujo 
resultado final pode ser uma modificação estrutural. Os efeitos da decisão 
econômica podem ser regressivos (backwash effects), ou propulsores 
(spread effects). O conhecimento destes efeitos possibilita a identificação dos 
fatores que aumentam ou reduzem a capacidade de irradiação, possibilitando 
o planejamento, elaborado pelo Estado para orientação do desenvolvimento 
econômico53”. 

 

Para Hirschman, em sua obra La estratégia del Desarrollo Económico, onde 

aborda a teoría do crescimento desequilibrado:  

“A meta do desenvolvimento não seria eliminar os desequilibrios que 
induziriam o próprio desenvolvimento, por meio da sua contínua e incesante 
superação. Para tanto, as inversões deveriam ser induzidas para promover o 
desenvolvimento, calculando-se os seus efeitos de transformação da 
economía. Para Albert Hirchman, existem dois tipos de cadeias de reação 
provocadas pela decisão de inversão: os efeitos de arrasto (backward 
linkage) e os efeitos de propulsão (forward linkage). Os efeitos de arrasto 
fundam-se no fato de toda atividade produtiva não-primária criar certa procura 
de insumos (matéria-prima, mão-de-obra, equipamentos, etc) para abastecê-
la e os efeitos de propusão no fato de que uma nova atividade produtiva pode 
significar insumos potenciais para novas atividades e empreendimentos. Ao 
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adicionarem-se os dois efeitos em cada caso concreto, torna-se possível 
planejar as decisões de inversão em função da capacidade de provocar as 
modificações estruturais favoráveis ao desenvolvimento. A falta de uma 
interdependência e encadeamento das atividades produtivas seria uma das 
características mais marcantes das economias subdesenvolvidas, cujo 
exemplo mais notório são os enclaves de exportação”54. 

 Também nos países subdesenvolvidos discutiu-se, principalmente no século 

XX a relação entre o direito e desenvolvimento. Os Estados Unidos contribuíram para 

a discussão dessa relação entre direito e desenvolvimento, mas em regra, o debate 

acadêmico americano estava restrito às nações desenvolvidas, o que fez com que 

Scott Newton destacasse que as vozes que vinham de fora e relatavam sob outra ótica 

o fenômeno do desenvolvimentismo eram frequentemente ignoradas pelos 

acadêmicos americanos55. 

 Como a preocupação deste trabalho está muito longe de buscar uma validação 

da academia americana para o modelo desenvolvimentista brasileiro, e sim de 

entender os contextos estruturais peculiares do nosso subdesenvolvimento. É valido 

trazer, a teoria, que segundo Bercovici: “fundamentou, efetivamente, a política 

brasileira de desenvolvimento”, ou seja, a teoria do subdesenvolvimento da CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina)56.  

Por sua tamanha relevância, a pesquisa elaborará um tópico específico para 

tratar dessa visão, na obra dos seus principais autores, Raul Prebisch e Celso Furtado.  

 Pedro Cezar Dutra Fonseca, aduz a um passado muito mais distante para 

visualizar o desenvolvimentismo brasileiro, por seus precursores. 

Fonseca preocupa-se, a priori, em diferenciar a expressão de outras que por 

aparecerem em um mesmo contexto histórico, poderiam causar confusão, como por 

exemplo: “defesa da industrialização e do intervencionismo, que vai desde políticas 

econômicas expansionistas, pró-crescimento, até o planejamento e a criação de 

                                                                 
54  BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. Editora Malheiros, 2005, p. 47. 
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empresas e bancos de fomento estatais, geralmente emoldurados por uma retórica 

com apelos ideológicos nacionalistas”57 

Para que, em termos metodológicos, haja um alcance mais efetivo no propósito 

da análise, o autor a divide em dois planos: 

“O primeiro, o das ideias, indaga quais os precursores do ideário que, na 
segunda metade do século XX, associou-se ao que se convencionou 
denominar “desenvolvimentismo”. Embora haja controvérsias sobre seu 
significado e alcance, este é entendido, numa primeira abstração que servirá 
como ponto de partida, como possuindo um “núcleo duro” que o caracteriza 
em suas várias manifestações concretas, como a defesa: (a) da 
industrialização, (b) do intervencionismo pró-crescimento e (c) do 
nacionalismo, embora este deva ser entendido num sentido muito amplo, que 
vai desde a simples retórica ufanista conservadora até propostas radicais de 
rompimento unilateral com o capital estrangeiro. Acompanhando 
historicamente a gênese dessas ideias no Brasil, detecta-se sua existência, 
embora de forma fragmentária, desde a época do Império – e algumas, como 
as nacionalistas, remontam ao período colonial. O segundo plano, conquanto 
não dissociado do primeiro, enfoca mais diretamente a política econômica, as 
medidas efetivamente propostas e/ou aplicadas pelos governos. Com isso, 
convém indagar: quando um governo pode ser considerado 
“desenvolvimentista”? Qual a primeira experiência histórica no Brasil? 
Quando efetivamente há o ponto de inflexão em que as ideias e/ou práticas 
parciais e fragmentárias são ultrapassadas e se chega efetivamente em outro 
estágio, que com mais rigor se pode detectar o fenômeno histórico do 
desenvolvimentismo? E, o que é mais difícil precisar metodologicamente: 
qual seria esse ponto de corte, já que a defesa da industrialização, de 
políticas intervencionistas pró-crescimento e de ideias nacionalistas é muito 
mais antiga do que o que normalmente se considera como 
desenvolvimentismo, um fenômeno típico do século XX, principalmente após 
a ascensão de Vargas ao poder em 1930? ”58 

 

Após desdobrar os planos da ideia e econômico, abordando as suas 

especificidades, o autor aponta como primeiro pré-requisito para a configuração do 

desenvolvimentismo: “ a associação dos três elementos do “núcleo duro” em um 

conjunto comum de ideias concatenado e estruturado”59, mas não se limita a esse 

fator. Focaliza a sua análise nas quatro correntes que culminaram no que se chama 

desenvolvimentismo, ou seja, os nacionalistas, os defensores da indústria, os 

papelistas e os positivistas.  
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1.2.1. Teoria do Subdesenvolvimento da CEPAL 
 

A influência do pensamento cepalino do debate brasileiro atingiu grandes 

patamares entre 1949 e 1964, e tinham grande receptividade no cenário brasileiro, 

pois traziam fundamentação científica para tradição intervencionista e industrialista 

brasileira, que vigorava desde 1930, e consolidou-se a partir da criação do Grupo 

Misto CEPAL-BNDE60, instituição que será desdobrada de forma mais minuciosa, no 

segundo capítulo deste trabalho. 

Conforme já explorado no primeiro tópico desse capítulo, a concomitância entre 

ideias keynesianas no centro e as ideias desenvolvimentistas na periferia do sistema 

capitalista advém das concepções de Celso Furtado e Raul Prebisch. 

Como se viu, também, no tópico anterior, as teses cepalinas possuem um 

contexto que trata da teoria desenvolvimentista no âmbito da América Latina, mas não 

foram as primeiras teorias relativas ao tema. 

 Neste item, abordaremos a visão dos dois autores para entendermos as 

especificidades das economias subdesenvolvidas latino-americanas, com maior foco 

na economia brasileira, ao discorrermos sobre a visão furtadiana, assim como 

visualizaremos as ideias desenvolvimentistas de cada um dos autores. 

 

1.2.2. A contraposição entre a influência keynesiana no “centro” e as especificidades 

do subdesenvolvimento nas periferias: Raul Prebisch e Celso Furtado. 

 

Ao tratar sobre o subdesenvolvimento no quadro do capitalismo industrial, 

Furtado traz o fenômeno, à época, como: “consequência da rápida propagação de 

novas formas de produção, a partir de um número limitado de centros irradiadores de 

inovações tecnológicas, em um processo que tendeu à criação de um sistema 

econômico de âmbito planetário61. 
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O autor analisa o subdesenvolvimento como uma criação do desenvolvimento, 

ou como ele frisa: “consequência do impacto, em um grande número de sociedades, 

de processos técnicos e de formas de divisão do trabalho irradiados do pequeno 

número de sociedades que se haviam inserido na revolução industrial na fase inicial 

desta, ou seja, até fins do século passado .62  

Destaca Furtado que a relação de dependência entre essas sociedades, e a 

tendência que essas relações se autoperpetuem. Sobre essa dependência, o autor 

afirma:  

“Essa dependência apoiou-se, inicialmente, num sistema de divisão 
internacional do trabalho que reservava para os centros dominantes as 
atividades produtivas em que se concentrava o progresso tecnológico; em 
fase subsequente ela teve como ponto principal o controle, por grupos 
integrados nas economias dominantes, daquelas atividades produtivas, 
instaladas nas economias dependentes, em que mais significativa é a 
assimilação dos novos procedimentos técnicos”63. 

Ainda no que se refere às características do subdesenvolvimento, Furtado 

destaca que ele não pode ser visualizado como mera fase, que deveria ser superada 

para alcançar o desenvolvimento. Dessa forma, ele sintetiza: “desenvolvimento e 

subdesenvolvimento devem ser considerados como dois aspectos de um mesmo 

processo histórico, ligado à criação e à forma de difusão da tecnologia moderna”64. 

Raul Prebisch também busca ressaltar a especificidade do 

subdesenvolvimento dos sistemas periféricos ao adentrar na questão de “La periferia 

latino-americana en el sistema global del capitalismo”, Prebisch assinala que: “el 

desarrollo periférico es parte integrante del sistema mundial del capitalismo, pero se 

desenvuelve en condiciones muy diferentes a las de los centros, de donde surge la 

especificidad del capitalismo periférico”65.  

Prebisch ao adentrar em uma análise da dinâmica interna do capitalismo 

periférico, delineia o que denomina como “dinámica limitada”, que se configura pela 
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não penetração profunda da dinâmica dos países centrais na estrutura social da 

periferia. Desdobrando as relações entre centro e periferia no sistema capitalista, aduz 

o autor:  

“En contraste con todo ello, los centros propagan e irradian en la periferia sus 
técnicas, formas de consumo y existencia, sus instituciones, ideas e 
ideologías. El capitalismo periférico se inspira cada vez más en los centros y 
tiende a desenvolverse a su imagen y semejanza. Este desarrollo imitativo se 
desenvuelve tardíamente en una estructura social que presenta importantes 
disparidades con la estructura evolucionada de los centros. La técnica 
penetra gracias a la acumulación de capital, así en medios físicos como en 
formación humana. A medida que se desenvuelve este proceso se operan 
continuas mutaciones en dicha estructura, la cual abarca una serie de 
estructuras parciales vinculadas entre sí por estrechas relaciones de 
interdependencia; las estructuras técnicas, productivas y ocupacionales, la 
estructura de poder y la estructura distributiva. El análisis de esas mutaciones 
es indispensable para desentrañar la compleja dinámica interna del 
capitalismo periférico”66 

Ainda no que tange às características das economias subdesenvolvidas, 

Furtado preocupa-se em assinalar que depois de percorrer uma fase de elevação na 

produtividade econômica sem passar por maiores modificações nas formas de 

produção – meramente em decorrência de inserção nos mercados internacionais 

mediante exportações de produtos primários, advindos de recursos naturais e mão-

de-obra abundantes, os países subdesenvolvidos em uma “fuga ao retrocesso”,  

diversificaram as estruturas econômicas.  

Especificamente no que se refere à industrialização latino-americana, o autor 

traz que ela: “não foi resultado de uma ação deliberada visando a romper com os 

esquemas tradicionais de divisão internacional do trabalho; ela tomou impulso durante 

o longo período de depressão nos mercados internacionais de produtos primários, 

iniciado em 1929”67. 

Importante síntese do pensamento teórico que regia os países de centro foi 

feita por Prebisch ao escrever suas reflexões finais sobre a crise do capitalismo, ética 

e racionalidade. Ele traz que o pensamento teórico dos centros passou por sucessivas 

crises, surgindo a partir daí movimentos renovadores. Dentre esses movimentos ele 

destaca o incisivo e profundo ataque de Marx à exploração capitalista e às teorias 

clássicas que exaltavam as virtudes do sistema, gerando fortes reações. A reação das 
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teorias neoclássicas, em que o grande mérito foi dar precisão e solidez aos raciocínios 

dos primeiros movimentos. Depois ressalta o domínio do neoclassicismo até a grande 

depressão mundial, que trouxe consigo um grande balanço teórico frente a gravidade 

dos acontecimentos. 

Nesse contexto de análise ele questiona: 

 “¿Acaso no eran éstos clara prueba de la crisis final del capitalismo que Marx 
había previsto? ¿Dónde quedaba el concepto neoclásico del equilibrio del 
sistema? Keynes vino a salvarlo con su teoría general: “lo que fallaba, a su 
juicio, no era el sistema en sí mismo sino la insuficiencia de la demanda 
efectiva que trababa su funcionamiento. El capitalismo volvió a desenvolverse 
y esta vez con extraordinario vigor”68.   

 Furtado, ainda em sua obra sobre a hegemonia dos Estados Unidos e o 

subdesenvolvimento na América Latina, trabalha o que ele chama de natureza 

substitutiva de importações. O autor descreve essa característica como uma das 

causas da especificidade da industrialização dos países subdesenvolvidos, assim 

como outra causa é o que ele chama de assimilação de uma tecnologia que é fruto de 

um processo histórico específico dos países desenvolvidos. Nesse sentido, os países 

subdesenvolvidos limitar-se-iam a assimilar essa tecnologia69. 

 Assim como Prebisch, Furtado elabora alguns questionamentos para visualizar, 

hipoteticamente, se caso o fenômeno descrito dos países subdesenvolvidos tivessem 

ocorrido de maneira idêntica nos países desenvolvidos, as consequências seriam as 

mesmas, nesse sentido ele traz: 

“Cabe indagar que teria ocorrido caso fenômeno idêntico se houvesse 
manifestado nos inícios da industrialização dos atuais países desenvolvidos. 
Teria sido possível a absorção do excedente estrutural de mão-de-obra criado 
pela desorganização das formas pré-capitalistas de produção? Ter-se-iam 
criado as condições que levaram ao aumento persistente dos salários reais 
na fase subsequente? Teria havido a elevação do padrão de vida do 
trabalhador comum que levou à formação dos grandes mercados e abriu 
caminho às economias de escala de produção? Essas perguntas põem em 
evidência a especificidade da industrialização dos países subdesenvolvidos 
diante das formas “clássicas” de desenvolvimentos dos atuais países 
avançados ”70. 
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69 FURTADO, Celso. A Hegemonia dos Estados Unidos e o Subdesenvolvimento da América Latina. 
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70 FURTADO, Celso. A Hegemonia dos Estados Unidos e o Subdesenvolvimento da América Latina. 
Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira. 1972, p. 16. 
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1.2.3. O planejamento como forma de superação do subdesenvolvimento 
 

Ao estabelecer algumas premissas do que vem a ser a ideia de planejamento, 

Bercovici frisa que: “para desempenhar essa função, o Estado deve gozar de 

autonomia perante os grupos sociais, alargando suas funções e readaptando seus 

órgãos e estrutura”71.  

Washington Peluso Albino de Souza preocupa-se em estabelecer uma 

diferenciação entre “planejamento” e “plano”, o primeiro constitui para ele o “ato de 

planejar”, o segundo refere-se a um documento, ou “peça técnica” 

Eros Grau, observa que não inclui o planejamento como uma modalidade de 

intervenção, afirmando que “o planejamento apenas qualifica a intervenção do Estado 

sobre e no domínio econômico, na medida em que esta, quando consequente ao 

prévio exercício dele, resulta mais racional”72 

Nesse sentido ele define o planejamento como: “forma de ação racional 

caracterizada pela previsão de comportamentos econômicos e sociais futuros, pela 

formulação explícita de objetivos e pela definição de meios de ação coordenadamente 

dispostos”73 

Em abordagem à teoria do subdesenvolvimento da CEPAL, já era possível 

reconhecer o Estado, por meio do planejamento como principal motor do 

desenvolvimento74. 

                                                                 
71 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. Editora Malheiros, 2005. P.69. 
 
72 GRAU, Eros. A ordem econômica na constituição de 1988, 17ª edição, São Paulo, Editora Malheiros, 
2015, p.146 
 
73 GRAU, Eros. A ordem econômica na constituição de 1988, 17ª edição, São Paulo, Editora Malheiros, 
2015, p.146. 
 
74  BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
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Nesse contexto de subdesenvolvimento, Bercovici afirma que o Estado deve 

atuar de forma mais ampla e intensa, coordenando decisões pelo planejamento por 

meio de reformas estruturais75 

Para o autor, essas reformas representam aspecto primordial da política 

econômica dos países subdesenvolvidos. 

Washington Peluso Albino de Souza concebe o planejamento como uma: 

“’técnica’ de intervenção do Estado no domínio econômico”76 

Peluso discorre também sobre as relações do planejamento ao direito, 

apontando uma divergência doutrinária, em que uma primeira vertente limita o 

planejamento ao direito administrativo, na medida em que esse serviria como forma 

de realizar a “intervenção administrativa na economia”, já a segunda vertente o 

considera como uma disciplina autônoma, ou seja, um “direito do planejamento”, já 

outros o configuram como o “Direito da Intervenção do Estado”, confundindo, assim, 

com o Direito Público Econômico, por último ele discorre sobre a vertente que entende 

o planejamento como um capítulo do direito econômico77.  

Os exemplos de planejamento, assim como outras características essenciais 

relativas a esse, se colocarão como proscênio, durante todo o decorrer da pesquisa.  

 

 

 

 

 

                                                                 
75 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. Editora Malheiros, 2005. P.69. 
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CAPÍTULO II – DOS ASPECTOS CONJUNTURAIS QUE DESENCADEARAM A 
CRIAÇÃO DO BNDE, AOS SEUS PRIMEIROS ANOS 

 

2.1. Panorama brasileiro das décadas de 30 a 50 
 

Ao tratar sobre o processo de criação do BNDES, à época BNDE. Lea Vidigal 

Medeiros aponta que seu surgimento se deu na conjuntura de um Estado brasileiro 

em processo de transformação, que buscava atuar como promotor do 

desenvolvimento em que era necessária além de uma burocracia estatal adequada, 

de fontes de financiamento capazes de promover alterações estruturais que levassem 

o Brasil à industrialização, assim como da capacidade de planejamento econômico 

que tornasse viável as transformações econômicas e sociais de maneira 

coordenada78. 

Em mesmas linhas, o geógrafo Hélio Caetano Farias aponta que além de 

fomentar a industrialização e integração nacional, o banco tinha como finalidade 

atender as demandas a longo prazo, pois além de a industrialização ser uma 

prioridade, em termos de estratégia de desenvolvimento nacional, o país buscava 

superar a condição de subdesenvolvido79.  

 Para efeito de contextualização, o presente trabalho trará uma breve alusão a 

estrutura do Estado brasileiro, que possibilitou em 1952 à criação do BNDE. 

 Ao escrever sua Análise do “Modelo” Brasileiro, Furtado aduz ao momento em 

que Vargas consolidou-se no poder central, que:  

“A crise do comércio exterior tradicional, que se anunciava desde começos 
do século e assume características dramáticas a partir de 1929, pôs em 
marcha uma série de processos que convergiram no sentido de abrir o 
caminho à industrialização. Em primeiro lugar cabe referir a crise do Estado 
nacional, que se apoiava tradicionalmente num equilíbrio de forças regionais. 
A deslocação da oligarquia cafeeira, que exercia hegemonia inconteste, criou 
condições para (e ao mesmo tempo tornou indispensável) o revigoramento 
do poder central. Deslocada a força estabilizadora que representavam os 
interesses do café – traduzida no eixo São Paulo-Minas Gerais – criou-se um 
vazio de poder que poderia transformar as contendas políticas entre grupos 
regionais em um processo recorrente de guerras civis. O café já não elegia o 
presidente da República, mas não surgira no país nenhuma outra força 
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suficientemente articulada para fazê-lo. Basta ter em conta as disparidades 
que existem entre os estados, as desigualdades de graus de 
desenvolvimento entre regiões e a diversidade dos interesses econômicos 
dos grupos regionais dominantes, para perceber que a estabilidade do poder 
central pressupõe a hegemonia de uma região ou de um grupo de interesses. 
”80 

   

O governo provisório de Getúlio Vargas instaurou-se no início da década de 

1930, atualizando diplomas legislativos e remodelando o regime jurídico das riquezas 

do subsolo, com o Código de Minas (Decreto no 24.642, de 10 de julho de 1934), e 

com o Código de Águas (Decreto no 24.643, de 10 de julho de 1934).81 

 No que se refere ao Código de Minas, Sônia Draibe relata que ele:  

“não definia apenas um quadro legal de legitimação do intervencionismo 
estatal; abria espaço para que ele avançasse para formas ainda mais 
profundas: a propriedade da União sobre recursos estratégicos passíveis de 
exploração industrial foi o ponto de partida para a presença do Estado-
empresário nessas áreas fundamentais para o desenvolvimento 
econômico”82  

Ao referir-se ao período circunscrito entre 1930 e 1935, Draibe configura a 

época como relevante para a formação de um chamado “capitalismo industrial” e de 

um Estado Capitalista no Brasil, concomitantemente. Sendo que essa época foi 

marcada pelas: “múltiplas faces de um processo de organização de estruturas de um 

Estado-nação e de um Estado capitalista cuja forma incorpora, crescentemente, 

aparelhos regulatórios e peculiaridades intervencionistas que estabelecem um 

suporte ativo ao avanço da acumulação industrial”83 

O marco para o fim do governo provisório se deu com a Constituição de 1934, 

essa, conforme explicitado no capítulo anterior, resgata características das 

Constituições Mexicana e de Weimar, e coloca a ordem econômica e social em seu 

bojo. Uma avaliação mais desdobrada sobre esse capítulo, é trazida por Lea Vidigal 

Medeiros, que aponta:  
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“Entre outras disposições, a ordem econômica e social da Constituição de 
1934 permitiu o monopólio da atividade econômica por motivo de interesse 
público (art. 116), consagrou o fomento da economia popular, o 
desenvolvimento do crédito, a nacionalização dos bancos de depósitos e das 
empresas de seguros (art. 117), nacionalizou as minas e demais riquezas do 
subsolo, assim como as quedas d’água, distinguindo a propriedade dessas 
da propriedade do solo para efeitos de aproveitamento industrial (art. 118), e 
submeteu à autorização ou concessão federal a exploração industrial das 
minas e jazidas minerais, assim como das águas e da energia hidráulica, 
estabelecendo, ainda, a nacionalização progressiva daquelas exploradas 
pelo regime anterior (art. 119), consagrando o regime anteriormente 
delineado pelo Código de Minas e pelo Código de Águas”84. 

O ideal de obter condições de financiamento para a promoção do 

desenvolvimento econômico, assim como a criação de um banco de investimentos no 

Brasil, seguindo uma tendência que se intensificou no país após a segunda guerra 

mundial, iniciou-se nos anos 40, em consequência à política econômica do Estado 

Novo85 

No que se refere à questão do planejamento, alguns órgãos tiveram grande 

relevância no Brasil, o primeiro86, em 1934 foi o Conselho Federal de Comércio 

Exterior (CFCE) 87 , em 1937 veio o Conselho Técnico de Economia e Finanças 

(CTEF)88, em 1942 o Coordenação da Mobilização Econômica (CME)89. 

A Lei nº 284, de 28 de outubro de 1936 cria o Conselho Federal do Serviço 

Público Civil que em 1938 é substituído pelo Departamento Administrativo do Serviço 

Público – DASP. 

O Dasp criou dois planos de notório valor para a questão, o primeiro em 1939 

Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa Nacional90, o segundo 

em 1943, o Plano de Obras e Equipamentos. De acordo com Sônia Draibe, esses 
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planos fizeram parte de um projeto industrializante limitado do Estado Novo, 

elaborados conforme ela: “para fazer frente às atividades econômicas do Estado de 

modo coerente e flexível e ordenar as prioridades do gasto público”91 

Outra importante instituição nesse período foi o Banco do Brasil, pois 

funcionava como: (i) núcleo central do sistema de crédito comercial, apoiando 

decisivamente a expansão industrial e o crescimento agrícola; (ii) “caixa” do Tesouro; 

e (iii) instrumento de operacionalização das receitas e despesas de todo o aparelho 

governamental92. 

Como passos importantes para a idealização do BNDE, tem-se, em linhas 

gerais, o diagnóstico preparado pela Missão Cooke em 194293, sugerindo a criação 

de uma agência similar a um banco de investimento para o desenvolvimento.  

A Missão Cooke, de acordo com Sônia Draibe, surgiu no bojo das negociações 

de Vargas com os Estados Unidos e tinha como objetivos, além de esforços 

relacionados à guerra, outros de longo prazo94 

Os desdobramentos que se seguem, a autora traz em sua obra Rumos e 

Metamorfoses: 

“Os estudos e projetos dessa Comissão visaram basicamente à 
internalização da produção de equipamentos e insumos considerados 
essenciais à expansão e diversificação dos meios de transportes, à 
renovação tecnológica da indústria brasileira, à assistência técnica a 
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profissionais e à mobilização mais eficiente de fontes internas de 
financiamento. A Missão Cooke não chegou a detalhar projetos. Elaborou 
apenas um relatório sobre os principais problemas da economia brasileira, 
que foi mantido confidencial até 1948. É interessante observar que, refletindo 
possivelmente uma época e um clima internacional mais predispostos a 
contemplar a industrialização das economias periféricas, o Relatório Cooke 
talvez tenha sido o mais “industrializante” dos estudos elaborados por 
comissões mistas brasileiro-americanas no Brasil”95 

 

Esse relatório da Missão Cooke não foi divulgado96, o conhecimento de seu 

conteúdo limita-se a algumas conclusões de Roberto Simonsen que foram divulgadas 

após a criação do Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial – CNPIC97 

Diante desse relatório, o Departamento Administrativo do Serviço Público 

(Dasp) formou uma comissão para estudar o problema.98  

Relevante detalhamento legislativo das instituições da época foi elaborado por 

Lea Vidigal Medeiros, que aduz:  

“Em 1937 foi instituída a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco 
do Brasil – CREAI, além do Banco de Crédito da Borracha, em 1942, e das 
Comissões de Financiamento da Produção, em 1943, e de Investimento, em 
1944, ampliando-se o crédito estatal e avançando a estruturação de uma 
política nacional de crédito, que teria como ápice o Decreto-lei nº 3.182, de 9 
de abril de 1941, que determinou a nacionalização dos bancos de depósito, 
regulamentando o artigo 145 da Constituição do Estado Novo (1937). O 
controle e regulação das operações de seguros privados passou a ser 
efetivado pelo Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, 
criado no âmbito do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 1934 
(Decreto nº 24.782, de 14 de julho de 1934), em substituição à antiga 
Inspetoria de Seguros e, em 1939, foi decretada a criação do Instituto de 
Resseguros do Brasil (Decreto-lei nº 1.186, de 3 de abril de 1939), que tinha 
como objeto evitar a evasão de receitas e lucros para o exterior relativas a 
prêmios de resseguros contratados quase integralmente por companhias 
estrangeiras99. 
 

Em 1944 foi criada a Comissão de Planejamento Econômico100 subordinada ao 

Conselho de Segurança Nacional.  
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Em 1945 foi criada a Superintendência da Moeda e do Crédito – Sumoc, que 

diretamente subordinada ao Ministro da Fazenda, representou uma espécie de 

embrião do Banco Central101 

Em 1946 o Brasil já se encontrava sob a égide de nova Constituição Federal, 

nela Bercovici destaca uma maior relevância ao debate político. E traz a atuação 

estatal e o planejamento como imprescindíveis ao desenvolvimento102.  

Uma análise da ordem econômica e social dessa carta magna é trazida por Lea 

Vidigal Medeiros, que aponta:  

“A Ordem Econômica e Social (arts. 145 a 162) consagrou a atuação do 
Estado na e sobre a economia como forma de corrigir os desequilíbrios 
gerados pelo mercado (como as desigualdades regionais, por exemplo), e 
como meio para desenvolver os setores que não interessassem à iniciativa 
privada. A justiça social passou a ser fundamento da ordem econômica, 
conciliando a liberdade de iniciativa e a valorização do trabalho humano (art. 
145). Essencialmente, como constituição econômica e social, a Constituição 
de 1946 é continuidade da de 1934, apesar de alguns recuos”103. 
 

Também por advento da Constituição de 1946, em seu artigo 205, foi criado o 

Conselho Nacional de Economia. 

Dentro de um panorama mais liberalista, instaurado pela ascensão à 

presidência em 1946, por parte da elite brasileira, de Eurico Gaspar Dutra. O governo 

não era muito favorável à ideia de planejamento, mas fez um esforço no sentido de 

controlar as contas públicas, por meio, do “Plano Salte”, criado pela Lei 1.102 de 18 

de maio de 1950 

No que tange ao governo Dutra, Pedro Paulo Zahluth Bastos elabora a seguinte 

consideração: 

“No governo Dutra, a liberalização indiscriminada de importações subsidiadas 
pelo câmbio sobrevalorizado trouxe o efeito previsível de desacelerar a 
inflação, mas, ao contrário do previsto, a custo de um esgotamento rápido 
das reservas cambiais acumuladas. As exportações agrícolas e o 
financiamento externo não foram suficientes para sustentar o volume de 
importações e as remessas de lucro, provocando uma crise cambial que 
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forçou o governo a voltar atrás na abertura comercial. Ao fazê-lo. Dutra 
restaurou, no final de 1947, o esquema de licenciamento seletivo de 
importações previsíveis sobre a inflação (considerando, como Gudin, que 
nossas exportações eram preço-inelásticas). ”104 

Em 1948, a Missão Abbink, posteriormente chamada de Missão Abbink-

Bulhões foi criada. O nome se deu, pois, o comando dessa missão foi assumido por 

John Abbink e o governo brasileiro designou para a coordenação Octávio Gouveia de 

Bulhões105.  

Luciano Martins denota uma característica de obscuridade para a missão106, 

porém a versão mais corriqueira é a de que o governo americano buscava: “minimizar 

as ressalvas à sua política externa feitas sobretudo por parte de industriais brasileiros 

que, liderados por Roberto Simonsen, faziam críticas severas aos Estados Unidos, 

por privilegiar a Europa, com o Plano Marshall”107 

Ao final, um relatório foi elaborado, tendo como enfoque o controle inflacionário, 

idealizando um banco de investimentos, desde que privado108. 

Após a propositura, foi então criada por Raul Fernandes, a Comissão Mista 

Brasil-Estados Unidos109.  

Essa criação se deu em julho de 1951 e foi firmada de acordo com Pedro Paulo 

Zahluth Bastos “a partir de um compromisso informal dos Estados Unidos de 
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Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. P.15 
 
108 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. P.16; MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO 
ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: BNDES E PLANEJAMENTO. P.64. 
Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, 2016  
 
109 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 17.  
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assegurar junto ao Banco Mundial e ao Eximbank, pelo menos US$ 300 milhões para 

financiar os projetos aprovados pela Comissão Mista”110 

Lucas Lopes, que era membro da Comissão Mista, afirma que no início das 

discussões, a intenção era um valor de US$ 500 milhões, que foi reduzido a US$ 300 

milhões, no curso das negociações. 111 

Ainda sobre a Comissão, Lucas Lopes aduz:  

“A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos foi uma iniciativa que trouxe 
enorme contribuição para a época, porque o Brasil não tinha experiência na 
formulação de projetos de investimento, de projetos financeiros, e o mundo 
mesmo tinha pouco desenvolvimento da técnica de planejamento. A técnica 
de “projetamento” era, então, uma coisa nova e surgiam os primeiros livros 
sobre projetos financeiros na bibliografia internacional. A Comissão Mista 
trouxe para o Brasil uma série de técnicas de elaboração de projetos de 
investimento e isso deu mais substância técnica, maior eficiência da análise 
de oportunidade e de custo/benefício. Estas eram noções que não existiam 
na mecânica bancária, na instrumentalização de projetos de financiamentos 
no Brasil. Os financiamentos eram principalmente do Banco do Brasil, que 
não financiava as entidades de governo, e só raramente o fazia”112. 
 

Seu funcionamento se deu entre os anos de 1951 e 1953, e, a partir do 

diagnóstico do Plano Abbink-Bulhões, que estabeleceu prioridades para projetos 

setoriais que pudessem ser financiados por instituições internacionais. 

De acordo com o Relatório da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, tem-se 

que:  “A finalidade dos trabalhos da Comissão Mista era elaborar um programa de 

investimentos conducentes a eliminar os obstáculos mais graves ao desenvolvimento 

econômico do Brasil”.113  

Com Horácio Lafer no Ministério da Fazenda, foi idealizado o chamado Plano 

Lafer, que imputou na economia o montante de cerca de Cr$ 20 bilhões em cinco anos 

                                                                 
110  BASTOS, Pedro Paulo Zahluth. Ascenção e Crise do Projeto Nacional-Desenvolvimentista de 
Getúlio Vargas. In: BASTOS, Pedro Paulo Zahluth; FONSECA, Pedro Cezar Dutra. (orgs.) A Era 
Vargas: desenvolvimentismo, economia e sociedade. São Paulo: Editora Unesp, 2012. P.404. 
 
111 LOPES, Lucas. Entrevista ao Projeto Memória do BNDE, 1982. In: CENTRO INTERNACIONAL 
CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Memórias do Desenvolvimento, 
ano 3, n. 3, 2010. p. 45.   
 
112 LOPES, Lucas. Entrevista ao Projeto Memória do BNDE, 1982. In: CENTRO INTERNACIONAL 
CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Memórias do Desenvolvimento, 
ano 3, n. 3, 2010. p. 45-46 
 
113 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
RELATÓRIO DA COMISSÃO MISTA BRASIL-ESTADOS UNIDOS. 2008. P.285. 
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– metade dos quais em moeda estrangeira correspondente aos supostos empréstimos 

do Eximbank e do Banco Mundial,114 

Foi nesse contexto, que enfim, o governo propôs o chamado Plano de 

Reabilitação Econômica e Reaparelhamento Industrial, em uma conversa entre 

Horácio Lafer e o senador Ferreira da Silva, o deputado João Agripino, parlamentares 

da UDN e o partido de oposição, propondo uma taxa adicional de 15% sobre o imposto 

de renda dos contribuintes que pagavam acima de 10 mil cruzeiros anuais, para gerar 

maior aceitabilidade por parte dos futuros contribuintes desse tributo, escamotearam 

a característica de imposto, trazendo-o como ‘empréstimo compulsório’115.  

O Plano de Reabilitação Econômica e Reaparelhamento Industrial, em termos 

legais foi consubstanciado na lei nº 1.474, de 26 de novembro de 1951, artigo 3º, §1116, 

a qual, tratou sobre o Fundo de Reaparelhamento Econômico, e que o define como 

um programa de reaparelhamento de portos e ferrovias, aumento da capacidade de 

armazenamento, frigoríficos e matadouros, elevação do potencial de energia elétrica 

e desenvolvimento de indústrias básicas e de agricultura. Destacando-se em seu 

artigo 3º, alínea “a”117, o seu financiamento, por meio do adicional de 15% sobre o 

Imposto de Renda das pessoas físicas que pagavam acima de dez mil cruzeiros 

anuais (conforme já mencionado), alterando, assim, a lei 154 de 25 de novembro de 

1947. 

Ainda sobre o plano, vale destacar a autorização dada ao poder executivo a 

dar a garantia do Tesouro Nacional a operação de crédito até limite de US$ 

750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de dólares), destinados ao 

                                                                 
114 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 20. 
 
115  CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 20. 
 
116 Lei  1474 de 26 de novembro de 1951,  Art. 3º O impôsto de que trata a Lei nº 154, de 25 de 
novembro de 1947, e regulamentada pelo Decreto nº 24.239, de 22 de dezembro de 1947, nos 
exercícios de 1952 a 1956, inclusive, será acrescido de um adicional que será calculado sôbre as 
importâncias devidas pelos contribuintes, a partir, quanto às pessoas físicas, de Cr$ 10.000,00 (dez mil 
cruzeiros) assim discriminado: (...) §1: O montante do adicional a que se refere o artigo constituirá fundo 
especial, com personalidade contábil, e será aplicado na execução do programa de reaparelhamento 
de portos e ferrovias, aumento da capacidade de armazenamento, frigoríficos e matadouros, elevação 
do potencial de energia elétrica e desenvolvimento de indústrias básicas e de agricultura. 
 
117 Lei 1474 de 26 de novembro de 1951, Art.3º, alínea “a”: a) 15% (quinze por cento) sôbre o montante 
do impôsto a pagar; 
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reaparelhamento de portos, sistemas de transportes, aumento de capacidade de 

armazenamento, frigoríficos e matadouros, elevação do potencial de energia elétrica 

e desenvolvimento de indústrias e agricultura, trazida pela Lei 1518, de 24 de 

dezembro de 1951118 

Outros aspectos relevantes sobre o fundo, é que:  

“Além do Adicional ao Imposto de Renda, o Fundo também seria composto 
por recolhimentos compulsórios: de até 4% do valor total dos depósitos das 
Caixas Econômicas Federais; de até 25% das reservas técnicas que as 
companhias de seguro e capitalização constituiriam a cada ano; e de até 3% 
da receita anual dos órgãos da Previdência Social. Tais recursos seriam 
devolvidos a partir do sexto ano, remunerados a uma taxa de 5% ao ano, com 
pagamento feito por emissão de Obrigações do Reaparelhamento Econômico 
(ORE)”119 
 
 

2.2. A Lei nº 1.628 e a Criação do BNDE 
 

Dentro dessas formulações legislativas, circunscritas por todo esse histórico 

de processos de transformações, alcança-se com a Lei nº1628 de 18 de junho de 

1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que surgiu como instituição 

responsável pela gestão e aplicação dos recursos do Fundo.120 

A criação do BNDE foi determinante para o capitalismo brasileiro, 

principalmente, em dois aspectos: 1) aporte de recursos financeiros; e 2) formação de 

uma burocracia moderna.121 

O final dos anos 30, durante o Estado Novo, o país foi marcado, dentre outras 

características, pela sua capacitação como produtor de bens, por meio de ampliação 

dos quadros técnicos e burocráticos e pela criação da Companhia do Vale do Rio 

Doce (1942), a Companhia Siderúrgica Nacional (1943), a Companhia Nacional de 

                                                                 
118 Lei nº 1.518, de 24 de dezembro de 1951: (...) “Autoriza o Poder Executivo a dar a garantia do 
Tesouro Nacional operação de crédito até o limite de US$ 750.000.000,00 (setecentos e cinqüenta 
milhões de dólares), destinados ao reaparelhamento de portos, sistemas de transportes, aumento da 
capacidade de armazenamento, frigoríficos e matadouros, elevação do potencial de energia elétrica e 
desenvolvimento de indústrias e agricultura.” 
 
119  CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 21. 
 
120 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 21. 
 
121 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 21. 
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Álcalis (1945), a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (1945) e a Fábrica 

Nacional de Motores (1942).122  

Nesse processo de criação de empresas estatais, vale mencionar o 

importante papel do Dasp, em 1938, por não ter havido influência direta do 

clientelismo. A criação dessas empresas, assim como a criação de um imposto 

específico que incidiria sobre o consumo de derivados de combustível e energia 

elétrica fez parte do processo de modernização do Estado brasileiro. A partir dessa 

conjuntura, Vargas engendrou a formação de órgãos e empresas que estimulavam o 

desenvolvimentismo, como o Fundo Federal de Eletrificação, a Eletrobras, o Plano 

Nacional de Eletrificação, a Petrobras e o Fundo Federal de Reaparelhamento 

Econômico, além do próprio BNDE123. 

 Celso Furtado utiliza o BNDE como exemplo ilustrativo, em sua Análise do 

“Modelo” Brasileiro, no que concerne ao financiamento da industrialização. Ele aborda 

que o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico tinha seus recursos advindos 

do Imposto de Renda, conforme a já mencionada lei que assim define. Fazendo, 

portanto com que os recursos à época da sua criação fossem compulsoriamente 

retirados das pessoas físicas. Diante disso emprestou à grande indústria grande 

massa de recursos, que em razão da inflação, assumiu a forma de doações de 

capital124.  

 De acordo com Lea Vidigal Medeiros, após dois anos da criação do BNDE, 

alguns problemas sobrevieram, como por exemplo a demora na transferência dos 

fundos e a inflação, o que afetou os projetos e a capacidade financeira do banco. A 

antecipação do encerramento das atividades da Comissão Mista Brasil-Estados 

Unidos. E questões políticas ocasionadas pelo nacionalismo de Getúlio, o que fez com 

que os empréstimos provenientes do Banco Mundial e do Eximbank fossem reduzidos 

até 1954, e suspensos em 1958125  

                                                                 
122 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 22. 
 
123 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 22. 
 
124 FURTADO, Celso. Análise do “Modelo” Brasileiro, 3ª edição Rio de Janeiro, Editora Civilização 
Brasileira, 1972, p.25. 
 
125 MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: 
BNDES E PLANEJAMENTO. P.72. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, 2016 
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 Para suplantar essa necessidade de fundos, foram criadas algumas taxas com 

força de lei, buscando estimular setores específicos, dentre elas foi criado pela Fundo 

Federal de Eletrificação126, composto de 40% da arrecadação do Imposto Único sobre 

o Consumo de Energia Elétrica, mais 10% da taxa de despacho aduaneiro e do 

adicional de 4% sobre o Imposto sobre Consumo de Energia Elétrica – que continuaria 

em vigor por mais dez anos. Assim como o Fundo de Renovação e Melhoramento das 

Ferrovias127, que passou a ser administrado pelo BNDE. Também foi criado o Fundo 

de Pavimentação128 que destinava ao BNDE 30% da receita da diferença entre o 

preço dos combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo fabricados no Brasil e o 

preço dos mesmos itens importados”129. 

 Os trabalhos se amplificaram na Comissão Econômica para a América Latina 

(Cepal)130, essa de grande importância em viés de planejamento, o que leva Bercovici 

a afirmar que desde a sua composição, o Estado aparece como o principal promotor 

do desenvolvimento131. 

 Um acentuado momento, em termos de planejamento no Brasil, foi o governo 

Kubitschek e o Plano de Metas, presenciou-se nele, grande aporte de investimentos, 

sobretudo ao setor industrial, buscamos a seguir, ainda com o chamado ‘esforço de 

síntese’, trazer os pontos essenciais e os papeis mais marcantes do BNDE nesse 

período. 

  

2.3  O Plano de Metas de Juscelino Kubitschek: o primeiro grande plano financiado 
e coordenado pelo BNDE. 
  

                                                                 
126 Lei nº 2.308, de 31 de agosto de 1954 
 
127 Decreto nº 37.686, de 2 de agosto de 1955 
 
128 Lei nº 2.698 22 de dezembro de 1955 
 
129 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 28. 
 
130 Sobre a influência de Weber e Marx nas ideias cepalinas, vide: OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à 
Razão Dualista (1972). In: OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à Razão Dualista / O Ornitorrinco. São 
Paulo: Boitempo, 2003, p. 25-119. 
 
131  BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo, Editora Malheiros. 2005. P.69. 
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 Em 1955, Juscelino Kubitschek assume a presidência, pelo Partido Social 

Democrático. O seu programa de governo não tinha um caráter, totalmente, inovador, 

e sim, trazia muito da política desenvolvimentista do início da década de 1950 de 

Getúlio Vargas. Não obstante a essa não ruptura com os programas do governo 

Vargas, Kubitschek gerou um grande aporte de investimentos na infraestrutura e 

indústria pesada, estimulou a iniciativa privada interna e externa para investir no 

crescimento, tendo em corolário uma maior participação do Estado na economia132. 

Ricardo Silva ao tratar sobre o Plano de Metas, ressalta a influência da teoria 

desenvolvimentista para sua implantação, colocando o Estado como idealizador das 

alterações sociais: 

“Viveu-se nesses anos – que coincidiram em boa parte com o período de 
Governo de Juscelino Kubitschek – o momento de auge do 
desenvolvimentismo, ideologia que nucleou o debate técnico e político entre 
as elites autodeclaradas comprometidas com a “construção da nação”. O 
desenvolvimentismo forneceu a base (sobretudo durante Kubitschek) para a 
organização do discurso e, em boa medida, das práticas das autoridades 
governamentais”133. 
 

 De acordo com Bercovici, dois grupos de estudos foram relevantes para a 

elaboração do plano: a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos e o Grupo Misto BNDE-

CEPAL, sendo que a primeira estimulava a ideia de um planejamento setorial, 

propondo a transformação dos pontos de estrangulamento em pontos de crescimento, 

por meio de investimentos que ocasionassem a expansão econômica para o restante 

do sistema, cabendo ao Estado definir as prioridades e concentrar inversões em 

programas concretos e detalhados134.  

 Comandado por Celso Furtado, o Grupo Misto BNDE-CEPAL foi o segundo que 

teve grande relevância por meio de seu diagnóstico global da economia brasileira, 

                                                                 
132  CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 46. 
 
133 SILVA, Ricardo. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E CRISE POLÍTICA: DO ESGOTAMENTO DO 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO AO MALOGRO DOS PROGRAMAS DE ESTABILIZAÇÃO. Rev. 
Sociol. Polít., Curitiba, 14: p. 77-101, jun. 2000. P. 77. 
  
134  BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. Editora Malheiros. 2005. P.71; SOUZA, Nelson Mello. “O Planejamento 
Econômico no Brasil: Considerações Críticas”, Revista de Administração Pública, 18/25 – 71 pp. 45-
46. 
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entretanto o seu programa que demonstrava maior inovação: o planejamento global 

da economia, não foi implementado135 

 O período do governo Kubitschek (1956-1960) foi nevrálgico para a 

estruturação do capitalismo nacional, o Estado investiu em infraestrutura e indústria 

pesada, estimulou a iniciativa privada nacional e estrangeira e ampliou a participação 

do capital privado nacional na geração do excedente econômico136 

 O crescimento médio do período foi intenso, de 1957 a 1961 teve como 

expansão média 8,3%, no setor agrícola o crescimento foi de 5,8% ao ano, a indústria 

alcançou 10,8% de crescimento médio anual, atingindo em 1958, 16,2% de 

crescimento137. 

 Em 1º de fevereiro de 1956 Juscelino Kubitschek criou o Conselho do 

Desenvolvimento, que buscava formular e executar um plano de desenvolvimento e 

tinha subordinação à Presidência da República. A presidência do BNDE foi assumida 

por Lucas Lopes que acumulava o cargo de secretário-executivo no Conselho de 

Desenvolvimento e Roberto Campos assumiu como diretor-superintendente e 

também fazia parte do Conselho138. 

 De acordo com Bervovici: “A criação do Conselho de Desenvolvimento e da 

chamada “Administração Paralela” para a implementação do Plano de Metas 

demonstra a desconexão existente entre a estrutura da Administração Pública 

brasileira e o planejamento139. 

 A política que seria desenvolvida no Plano de Metas consistia em 30 metas que 

estavam planejadas para ocorrer durante o Mandato Presidencial, sendo algumas 

estipuladas para se estenderem para os governos posteriores, o que, de fato, ocorreu. 

                                                                 
135  BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo, Editora Malheiros. 2005. P.71-72 
 
136 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 46 
 
137 SILVA, Ricardo. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E CRISE POLÍTICA: DO ESGOTAMENTO DO 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO AO MALOGRO DOS PROGRAMAS DE ESTABILIZAÇÃO. Rev. 
Sociol. Polít., Curitiba, 14: p. 77-101, jun. 2000. P. 77. 
 
138 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 46 
 
139  BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
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Dentre os objetivos do plano, constava-se o delineamento de uma infraestrutura 

de integração do sistema industrial, que primordialmente era concentrada no eixo Rio 

de Janeiro-São Paulo-Minas Gerais140. 

 Os três setores mais favorecidos pelo plano foram: energia, com cinco metas; 

transportes, que contava com sete metas; e indústrias de base, onze metas. Mas o 

plano também compreendeu a alimentação, que recebeu seis metas e a educação, 

uma. Além disso, a construção de Brasília era considerada uma meta-síntese141.  

 Durante o plano, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico assumiu 

grande relevância na sua formulação e execução. Presenciou-se uma vinculação do 

Banco ao Conselho de Desenvolvimento, demonstrando-se em determinados 

momentos, inclusive, uma subordinação142.  

 Carlos Lessa ressalta o papel do banco como coordenador dos programas 

governamentais, vinculando os recursos públicos específicos sob a forma de 

empréstimos, focados, principalmente, nos setores supramencionados, que mais 

foram favorecidos pelo plano143 

 Dois documentos importantes para a elaboração do Plano de Metas foram o 

“Esboço de um Programa de Desenvolvimento para a economia brasileira”, do Grupo 

Misto Cepal-BNDE e a pré-proposta de programa, chamada: “Diretrizes gerais do 

Plano Nacional de Desenvolvimento”, assim como alguns relatórios das comissões do 

Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), cuja elaboração foi realizada no 

Governo de Getúlio Vargas, notadamente o “Relatório da Subcomissão de Jipes, 

Tratores, Caminhões e Automóveis”144  

 A inflação e o desequilíbrio da balança comercial são dois aspectos que geram 

críticas ao governo Kubitschek, em 1956 a inflação era de 12, 5%, ao final do período 

                                                                 
140 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 46 
 
141 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 47 
 
142 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 48 
 
143 LESSA, Carlos. Quinze anos de política econômica. Editora Brasiliense 1981. P. 104 
 
144 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 48 
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alcançava-se o expressivo número de 30,5%. Já o superávit de US$ 320 milhões em 

1955, transformou-se em um déficit de US$ 23 milhões em 1960145. 

 Para a execução do plano, houve a articulação de alguns órgãos do governo, 

sobretudo o: BNDE, Banco do Brasil (Cacex), Sumoc, grupos executivos e ainda o 

Conselho de Política Aduaneira, criado pela legislação tarifária de 1957. O Conselho 

do Desenvolvimento e o próprio presidente da República. Sendo que, nesse período, 

o BNDE colocava-se como principal fonte de investimentos146. 

 Dentre os anos de 1956 e 1960, o BNDE contribuiu com, aproximadamente, 

Cr$ 14 bilhões, advindos do Fundo de Reaparelhamento Econômico, assim como 

Cr$22 bilhões advindos do Fundo Federal de Eletrificação147 

 No que tange à questão regional, nos anos 50, houve extrema centralização do 

processo de industrialização no eixo Rio de Janeiro-São Paulo- Minas Gerais, pois a 

inclusão das regiões Norte e Nordeste, só se daria a partir do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento, durante o governo militar. Sendo assim, nem sequer a alteração da 

capital federal para Brasília ameniza essa concentração que permanece sobretudo no 

eixo mencionado148. 

 Ainda com relação à questão regional, o BNDE criou o Grupo de Trabalho para 

o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), em que Aluízio Campos ficara encarregado, 

sobretudo por sua origem paraibana149. 

 Com a criação Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE150, o papel do BNDE que nessa região estava determinado por meio de um 

Plano Diretor Plurianual foi minimizado, pois essa Superintendência ficou encarregada 

                                                                 
145 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 86 
 
146 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 69 
 
147 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 69-70 
 
148 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 82 
 
149 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 82 
 
150 Lei nº 3.692 de 1959 
 



 

52 
 

das políticas de fomento referentes à redução das desigualdades entre as regiões 

geoeconômicas do país151 

 Em síntese, mesmo que a criação da SUDENE tenha representado um avanço, 

Juscelino Kubistchek não conseguiu, de fato, uma real descentralização dos 

investimentos às demais regiões do país152  

2.4. O Plano Trienal e os reflexos do BNDE no governo João Goulart  
 

 O plano trienal teve sua elaboração em 1962 e buscou estabelecer uma série 

de metas a serem cumpridas no Brasil dentre os anos 1963-1965, sua origem remonta 

ao plebiscito ocorrido nos primeiros meses do ano de 1963, sendo nele definido se o 

Brasil permaneceria no parlamentarismo, ou retornaria ao presidencialismo. O 

parlamentarismo fora implantado em 1961, a fim de estabelecer uma solução política 

para institucionalizar a presidência de João Goulart, após a renúncia de Jânio 

Quadros. Dessa forma, o plano trienal seria instalado caso o presidencialismo fosse 

vitorioso, em detrimento do parlamentarismo.153 

Em âmbito legislativo, coube a Lei Delegada nº1 de 25 de setembro de 1962, 

estabelecer sua disposição, sendo que seus objetivos eram: manter a elevada taxa 

de crescimento do produto; compatibilizar esse crescimento com a estabilidade de 

preços, reduzindo progressivamente a inflação; reduzir o custo social do 

desenvolvimento brasileiro, melhorando a distribuição da renda e intensificando as 

políticas governamentais de educação, pesquisa, tecnologia e saúde pública; reduzir 

as disparidades regionais e os entraves ao desenvolvimento, com especial atenção à 

questão agrária; refinanciar a dívida externa em prazos e condições melhores; e 

assegurar ao governo condições de executar o plano, submetendo as diversas 

entidades da Administração Pública às suas diretrizes e dando unidade à ação do 

Estado154. 

                                                                 
151 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 82 
 
152 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 84 
 
153  FURTADO, Celso. Obra Autobiográfica de Celso Furtado. São Paulo: Paz e Terra, 1997. P. 238; 
BASTIAN, Eduardo F. O PAEG e o plano trienal: uma análise comparativa de suas políticas de 
estabilização de curto prazo. Estud. Econ. vol.43 no.1 São Paulo Jan./Mar. 2013.  
 
154 MEDEIROS, Lea  Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: 
BNDES E PLANEJAMENTO. P.55. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, 2016; 
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 A busca pela incorporação dos setores populares, em uma perspectiva 

nacionalista e reformista, deriva do projeto nacional-desenvolvimentista que se iniciou 

no governo Vargas, conforme leciona Bercovici:  

“O projeto nacional-desenvolvimentista iniciado com a Revolução de 1930 e 
a ascensão de Getúlio Vargas à Presidência da República estava buscando, 
na década de 1950 e início da década de 1960, incorporar de fato os setores 
populares, em uma perspectiva nacionalista e reformista. A participação 
popular passou a ser vista como condição essencial para o desenvolvimento. 
A implementação das Reformas de Base, especialmente a agrária, foi a 
principal discussão do Governo João Goulart, tanto na fase parlamentarista 
como na presidencialista. Inúmeros setores se posicionaram a favor das 
Reformas de Base: o Governo, políticos e entidades da sociedade civil. No 
entanto, a multiplicidade de propostas, a insistência dos proprietários em 
vetar uma rápida redistribuição de terra e a resistência dos setores radicais 
em negociar com os mais conservadores ou moderados, gerou um impasse 
que levou à radicalização, que perdurou até a queda do regime 
democrático”155. 
 

As reformas de base engendradas no início da década de 1960, no governo 

João Goulart consistiam em diversas propostas de reformas como a agrária, a 

tributária, a reforma do estatuto do capital estrangeiro, a reforma administrativa, a 

reforma eleitoral, a reforma universitária, a reforma urbana e a reforma agrária. 

Em termos de investimentos, o Plano Trienal alcançou valores em torno de Cr$ 

3,5 trilhões e manutenção da taxa de crescimento do produto de 7% ao ano, com 

elevação da renda per capita de US$ 323, em 1962, para US$ 365, em 1965156. 

 As reformas tiveram como encarregado Celso Furtado, após do retorno ao 

presidencialismo de João Goulart, em janeiro de 1963, mas não lograram êxito, frente 

à dura resposta dos militares há 52 anos atrás: o golpe.  

 Nesse sentido assevera Bercovici:  

“O golpe de Estado militar, apoiado por parcela expressiva da nossa elite 
econômica, inclusive a maior parte dos meios de comunicação de massa, e 
por uma potência estrangeira, os Estados Unidos, cuja participação na 
preparação e realização do golpe está hoje fartamente documentada. O preço 
da ousadia de se exigir Reformas de Base foi a destruição do regime 
democrático e a implantação de uma ditadura de 21 anos”157. 
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155 BERCOVICI, Gilberto. Reformas de base e superação do subdesenvolvimento. REB. REVISTA DE 
ESTUDIOS BRASILEÑOS I SEGUNDO SEMESTRE 2014 I VOLUMEN 1 - NÚMERO 1. P. 98. 
 
156 MEDEIROS, Lea  Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: 
BNDES E PLANEJAMENTO. P.94. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, 2016; 
BRASIL. 1962, p. 8. MACEDO, R. B. M. Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social (1963-
1965). In: MINDLIN, B. (Org.). Planejamento no Brasil. 5ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2003. 
 
157 BERCOVICI, Gilberto. Reformas de base e superação do subdesenvolvimento. REB. REVISTA DE 
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A abordagem do plano trienal e as reformas de base no presente trabalho, 

girará em torno de uma mera análise, para efeito de contextualização do decorrer 

histórico do BNDE no período158. 

Os governos de Jânio Quadros e João Goulart foram marcados por enorme 

instabilidade política e econômica, o que gerou, por meio do PAEG, uma mudança 

que condicionaria a atuação do BNDE159. 

Nos primeiros anos da década de 1960, a ausência de uma política de 

desenvolvimento definida, assim como a aceleração inflacionária, a expectativa do 

término do adicional do imposto de renda que fora estabelecido na criação do banco, 

como principal fonte de recursos para a sua atuação, levou sua importância a segundo 

plano160.  

O período tem características diferentes da época do segundo governo Vargas 

e do governo Kubitschek, em que a tomada de decisões era centralizada, passando 

necessariamente pelo crivo do grupo ligado ao presidente da república, do qual parte 

se encontrava na direção do BNDE161 

 Em contrapartida, com a instabilidade no poder, no início do regime militar, as 

decisões foram tomadas pelo Ministério da Fazenda e no Tesouro, posteriormente 

pelo Bacen, pois teve-se como primazia da condução das políticas econômicas de 

curto prazo nesse período, em detrimento das de longo prazo162 

Lea Vidigal Medeiros aponta, ainda, que no início de 1964, Juscelino 

Kubitschek, ao candidatar-se ao governo, para as eleições que ocorreriam no ano 

seguinte, planejava uma continuação ao plano de metas. Esse plano vislumbrava, 

                                                                 
 
158  Para um maior aprofundamento no assunto, vide: BERCOVICI, Gilberto. Reformas de base e 
superação do subdesenvolvimento. REB. REVISTA DE ESTUDIOS BRASILEÑOS I SEGUNDO 
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sobretudo, um impulso na agricultura e tinha como slogan: “Cinco anos de agricultura 

para cinquenta anos de fartura”163  

O sucesso desse plano, não se sabe, o que se pode afirmar é que no mês de 

abril de 1964, com o golpe militar, o Brasil sofreu uma forte ruptura à sua recente 

história de evolução democrática. 
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CAPÍTULO III – O PAPEL E AS MUDANÇAS ESTRUTURAIS DO BNDE/BNDES 
NOS GOVERNOS MILITARES 

 

3.1 Linhas gerais sobre o golpe de 1964 e o Programa de Ação Econômica do 

Governo – PAEG 

  

No dia 15 de abril de 1964, com o golpe militar, o marechal Humberto Castello 

Branco assumiu a presidência, nomeou Octavio Gouveia de Bulhões para o Ministério 

da Fazenda e Roberto Campos para o Ministério do Planejamento164.  

Para Fonseca: “numa análise mais abrangente, demonstra-se que mesmo os 

militares, com o rompimento político ocorrido em 1964, continuaram aplicando 

políticas desenvolvimentistas”165 

Bercovici, em contraponto, configura à época como um desvirtuamento de um 

modelo de desenvolvimento que objetivava a formação de um sistema econômico 

nacional, cujo centro fosse o mercado interno 166 . O autor quando trata das 

experiências brasileiras de planejamento, não inclui o PAEG como um dos seus três 

exemplos167. 

Lea Vidigal Medeiros configura o período, como um regime de exceção imposto 

pela força, que se consubstanciou por meio dos Atos Institucionais, que trouxeram um 

excessivo poder nas mãos do executivo, fazendo do legislativo mera fachada e do 

judiciário, uma estrutura que não exercia sobre o executivo, qualquer controle168. 

 O novo governo tinha viés conservador e possuía como diretriz uma chamada 

“ordem”, fortemente marcada pelo positivismo sociológico da segunda metade do 

                                                                 
164 BASTIAN, Eduardo F. O PAEG e o plano trienal: uma análise comparativa de suas políticas de 
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168 MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: 
BNDES E PLANEJAMENTO. P.106. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, 2016 
 



 

57 
 

século XIX169, ganhando um considerável apoio de políticos e da sociedade civil. O 

governo era regido por uma aliança tecnocrático-militar que, sob um Estado forte, mas 

não integralmente liberal, iniciou uma série de reformas institucionais, criando novos 

contornos na política econômica, instrumentos do sistema financeiro e da estrutura 

administrativa do setor público. O alto índice inflacionário, que alcançou, de acordo 

com o IGP-DI 7,4% em março de 1964, com um acumulado de abril de 1963 a março 

de 1964 de 88,8%, fez com que as políticas que deveriam ter viés desenvolvimentista 

fossem direcionadas apenas a conter essa inflação170.  

Celso Furtado, em sua análise do “modelo” brasileiro, engendrada em 1972, ao 

adentrar no que chama de nova estratégia de desenvolvimento, endossa a afirmativa 

de que as medidas introduzidas a partir de 1964, pelo ministro do planejamento 

Roberto Campos, permitiram o reestabelecimento do equilíbrio no setor público, o que 

gerou condições para que houvesse um controle inflacionário. O déficit houvera 

alcançado em 1968 o baixo índice de 1% do PIB e a participação dos investimentos 

recuperara o nível de 1956-1960171 

Furtado aduz que o crédito externo, nessa época fora amplamente 

reestabelecido, assim como a autoridade central ampliada, gerando condições para o 

que ele chama de ensaio de reformas estruturais que visaria eliminar os pontos de 

estrangulamento, responsáveis pela perda de dinamismo do sistema. A estratégia 

utilizada para a retomada do chamado processo de industrialização consistia nas 

seguintes linhas de ação: 

a) Reorientação do processo de concentração da riqueza e da renda, de 
forma a que o mecanismo promotor dessa concentração atue, não somente 
no sentido de favorecer a formação de capital fixo, mas também – e de forma 
significativa – no de promover a ampliação do mercado de consumidores de 
bens duráveis; 
b) Redução da taxa do salário real básico com respeito à produtividade 
média do sistema, de forma a reduzir a diferença entre essa taxa de salário e 
o “custo de oportunidade” do trabalho, e parte dos recursos assim liberados 
seria investida, sob orientação do governo, com o fim específico de ampliar a 
capacidade criadora de emprego da economia; o aumento do salário familiar 
deveria anular progressivamente os efeitos sociais mais negativos da baixa 
do salário individual; uma primeira fase seria de baixa absoluta do salário 
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básico (salário mínimo garantido pela legislação social), sem que 
necessariamente diminuísse na mesma proporção a massa total de salários 
pagos; na segunda, o salário básico se estabilizaria e a massa total de 
salários cresceria, ainda que menos que o PIB, na terceira fase a taxa de 
salário poderia crescer (menos que a produtividade média) e a taxa de 
aumento da massa total de salários tenderia a alcançar a do PIB; o elemento 
diretor seria a política de emprego: regulado o crescimento da massa total de 
salários, caberia decidir entre a criação de emprego e a elevação do salário 
básico; desta forma ter-se-ia conciliado a política de concentração da renda 
com a de expansão da massa salarial, mediante o controle da transferência 
de mão-de-obra dos setores desprivilegiados para aqueles protegidos pela 
legislação social; dadas as características da economia brasileira, onde existe 
um grande excedente estrutural de mão-de-obra, a evolução da massa 
salarial é função da intensidade dessa transferência e do comportamento da 
taxa de salário no setor protegido pela legislação social;  
c) fomento, em particular mediante subsídios, à exportação de produtos 
industriais visando a aliviar os setores produtivos que enfrentam 
insuficiências de demanda, de natureza conjuntural ou estrutural; as 
insuficiências conjunturais manifestar-se-iam nas indústrias tradicionais, 
afetadas pelo lento crescimento da massa salarial; as insuficiências 
estruturais continuariam a manifestar-se onde a tecnologia exige uma escala 
de produção que supera as dimensões do mercado, mesmo tidas em conta 
as modificações referidas no item a; neste caso torar-se-ia necessária uma 
maior integração com o comércio internacional, mediante o subsídio à 
exportação e, ocasionalmente, o abandono de certas linhas de produção.172 

 

O PAEG foi lançado em novembro de 1964, com as principais políticas 

econômicas que regeriam o Brasil173, o programa era previsto para vigorar entre 1965-

1970174, pretendia ele compatibilizar, gradualmente, a retomada do crescimento e o 

controle inflacionário, pois essa era, segundo os militares, condição para o 

crescimento. Em síntese, pode-se afirmar que os objetivos do PAEG eram: “conter o 

processo inflacionário; atenuar os desequilíbrios setoriais e regionais; acelerar o 

crescimento econômico; aumentar o nível de investimentos e do emprego; corrigir a 

tendência ao desequilíbrio externo”175. 

Sobre esse gradualismo característico do PAEG, Eduardo Bastian explana:  

“o plano previa uma estratégia gradualista de combate à inflação, onde as 
metas sugeridas para os anos vindouros eram de 25% em 1965 e 10% em 
1966. Para atingir este propósito, o plano estabelecia diretrizes para as 
políticas fiscal, monetária e creditícia, e também para a política salarial. Do 
ponto de vista das medidas na área fiscal, o governo previa redução dos 
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gastos públicos e aumento de receitas. Na parte dos gastos, ficava 
estabelecido que a União deveria cortar despesas não prioritárias, corrigir os 
déficits de autarquias e de sociedades de economia mista. Quanto às 
receitas, estimavam-se aumentos em função da expectativa de recuperação 
nas taxas de crescimento econômico. No entanto, o ponto principal seria 
resultado da reforma tributária, que, entre outras coisas, estabelecia o 
aumento da base de incidência do imposto de renda e a ampliação dos 
impostos indiretos. Por fim, um elemento fundamental na esfera fiscal era o 
restabelecimento do mercado de títulos públicos a partir da introdução da 
correção monetária. Ao eliminar a lei da usura - que fixava um teto de 12% 
para a taxa de juros nominal - e lançar as Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional (ORTNs), títulos cujo valor era defendido da desvalorização 
monetária causada pela inflação, o governo criaria novamente demanda para 
os títulos públicos, encontrando, por conseguinte, uma forma não inflacionária 
de financiar os seus déficits”176 

 

Eros Grau afirma que é impossível compreender o PAEG como um verdadeiro 

plano, dado o seu grau de imprecisão e ausência de projetos que visassem a 

concretização de objetivos de inversão177. Em análise ao que dispõe Grau, Lea Vidigal 

Medeiros expõe que: “sua função essencial foi a formulação e implantação de uma 

série de reformas administrativas e legais, que implicaram profunda alteração na 

configuração institucional e operativa da administração pública e da ação do governo 

federal em relação ao processo econômico”178. 

Seja um plano, ou não, o PAEG buscou adotar medidas ortodoxas do ponto de 

vista econômico, pautadas na formulação de políticas setoriais, na agricultura, 

infraestrutura, indústria, mineração e recursos naturais, incorporando instrumentos de 

planejamento econômico.179 

O aspecto mais difundido do PAEG, foi quanto ao cumprimento de seu objetivo 

de estabilização da inflação, diante de uma política draconiana de contenção salarial 

imposta pelo governo, que repreendeu sindicatos com o discurso de evitar a retração 

econômica. Mas no que tange ao crescimento econômico no período, essa política 
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econômica foi um fracasso, o crescimento médio do PIB, no período em que o PAEG 

vigorou foi de 4,6% a.a., inferior aos 5,2% a.a., do governo João Goulart180.  

Em termos comparativos entre o Plano Trienal e o PAEG como políticas de 

estabilização a curto prazo, tem-se o seguinte quadro: 

 

TABELA 1: POLÍTICAS DE ESTABILIZAÇÃO DE CURTO PRAZO: PLANO TRIENAL X PAEG 
 Trienal PAEG 

Diagnóstico da inflação Inflação de demanda causada por 

déficits públicos/inflação estrutural 

Inflação de demanda causada por 

déficits públicos/ Inflação de custos 

causada por aumentos salariais 

Estratégia de combate Gradualista Gradualista 

Inflação corretiva Sim Sim 

Política Fiscal Contenção dos gastos públicos Contenção dos gastos 

públicos/introdução da correção 

monetária 

Política Monetária Controle sobre a expansão monetária 

e do crédito 

Controle sobre a expansão monetária 

e do crédito/Introdução da correção 

monetária 

Política cambial Realismo cambial Realismo cambial 

Política Salarial Os salários devem crescer juntamente 

com a produtividade/ Nenhuma regra 

salarial 

Estabelecimento de uma regra salarial 

Fonte: BASTIAN, Eduardo F.. O PAEG e o plano trienal: uma análise comparativa de suas políticas de estabilização 
de curto prazo. Estud. Econ., São Paulo ,  v. 43, n. 1, p. 139-166,  Mar.  2013 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-41612013000100006&lng=en&nrm=iso>. access 
on  22  Jan.  2017.  http://dx.doi.org/10.1590/S0101-41612013000100006. 

  

Os capítulos referentes à Ordem Econômica e Social na Constituição de 1967 

(artigos. 157 a 166) e na Constituição de 1969 (artigos 160 a 174) previam o 

desenvolvimento como um fim da ordem econômica constitucional181, entretanto, de 

acordo com Bercovici “a preocupação principal dos militares era aperfeiçoar as 

condições de funcionamento e expansão da empresa privada nacional e internacional, 

beneficiando as empresas transnacionais e os grandes grupos empresarias nacionais 

a elas ligados”182 . Adverte-se que um marco que individualiza os dois diplomas 

                                                                 
180 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 113. 
 
181 CARVALHOSA, Modesto. A ordem econômica na Constituição de 1969. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1972. p. 69-106; MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO 
SUBDESENVOLVIMENTO: BNDES E PLANEJAMENTO. P.109. Dissertação de Mestrado. 
Universidade de São Paulo, 2016; 
 
182  BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da 
constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005.p.28; MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO 
ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: BNDES E PLANEJAMENTO. P.109. 
Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, 2016 
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constitucionais citados é a adoção do “princípio da subsidiariedade” que coloca o 

Estado como subsidiário da iniciativa privada183. 

A autora ainda ressalta a centralização no que se refere ao planejamento na 

esfera federal, e em análise ao artigo 8º da Constituição de 1967, e da Emenda 

Constitucional nº 1 de 1969 aduz: 

“As Cartas constitucionais de 1967 e 1969 previam o dever da União de 
planejar e promover o desenvolvimento e segurança nacionais, definindo sua 
competência para estabelecer o plano nacional de viação e estabelecer e 
executar planos nacionais de educação e de saúde, bem como planos 
regionais de desenvolvimento. Definindo a prevalência do planejamento 
federal, previam a hipótese de intervenção federal nos Estados que 
descumprissem os planos nacionais de desenvolvimento”184 
 

 Essa época foi marcada, também, pela criação de três importantes instituições: 

a Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), o Conselho Monetário Nacional 

(CMN) e o Banco Central do Brasil (Bacen)185.  

Na definição dos papeis das instituições financeiras, o PAEG designou aos 

bancos comerciais as operações a curto prazo, as sociedades de crédito e financeiras, 

as de médio prazo e aos bancos de investimento, o financiamento a longo prazo186.  

 O novo engendramento sistêmico criado pelo PAEG estabeleceu como 

principais responsáveis pelo desenvolvimento econômico o mercado de capitais e os 

bancos de investimentos, sobretudo privados como agentes financeiros, tirando o foco 

das instituições públicas, como o Banco do Brasil e o BNDE187 

 No que se refere ao funcionamento interno do BNDE, o período apresentou 

tanto uma expansão das atividades do Banco, como uma reorganização institucional, 

por meio da criação de fontes adicionais de recursos, a expansão dos Acordos do 

                                                                 
 
183 MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: 
BNDES E PLANEJAMENTO. P.109. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, 2016 
 
184 MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: 
BNDES E PLANEJAMENTO. P.110. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, 2016 
 
185 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 114-115 
 
186 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 114-115 
 
187 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 114-115 
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Trigo e os empréstimos concedidos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID)188.  

 A criação de fundos de destinação específica marcou a atuação do banco 

nesse período, dentre eles, logo no início do governo Castelo Branco, em 1964, foram 

criados o Funtec (Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico), Finame (Fundo de 

Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais) e Funar 

(Fundo Agro-Industrial de Reconversão), em 1965 Fipeme (Programa de 

Financiamento às Pequena e Média Empresas) e o Finep (Fundo de Financiamento 

de Estudos de Projetos e Programas). Em 1966 Fundepro (Fundo de 

Desenvolvimento da Produtividade) e a Agência Especial de Financiamento Industrial 

(Finame)189 que incorporou o Fundo de Financiamento para Aquisição de Máquinas e 

Equipamentos Industriais, dessa forma diz-se que houve no período uma 

diversificação das atividades do BNDE190.  

 Outra novidade importante no período que afetaria a arrecadação do banco, foi 

a extinção do Adicional de Imposto de Renda, em 1965191, tendo sido substituído pela 

arrecadação de 20% do imposto de renda ao banco.  

 Em âmbito tributário, parte dos recursos do Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF), que compunham as reservas monetárias do Banco Central, eram 

destinadas ao BNDE.  

 Desse modo, mesmo que a bibliografia da área, no que tange ao BNDE, o 

configure como inexpressivo, com relação ao “plano” instaurado com o golpe, 

constatou-se uma expansão nas atividades e uma reorganização institucional, que é 

de grande valia relatar, para explicar, alguns dos motivos, do momento histórico que 

viria a seguir, o que se costuma chamar de “milagre econômico”. 

                                                                 
188 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 115-118 
 
189 A Agência surgiu com o Decreto nº 59.170 de 1966 e foi transformada em Sociedade de Economia 
Mista por meio Decreto-Lei nº 45, de 18 de novembro de 1966. 
 
190 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 119 
 
191 Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964 
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3.2.   Os reflexos dos governos Costa e Silva e Médici 
 

 Em 15 de março de 1967 Costa e Silva assume a presidência que durou até o 

dia 31 de agosto de 1969, seguido do também militar Emílio Garrastazu Médici, cujo 

mandato se estendeu de 30 de outubro de 1969 ao dia 15 de março de 1974. 

 Durante esse período, Delfim Neto assumia o Ministério da Fazenda, tendo 

delineado as diretrizes de ação do governo. A época foi chamada de “milagre 

econômico”, por suas altas taxas de crescimento e retomada do planejamento 

econômico192. 

O produto interno bruto alcançou níveis de 10% de crescimento anual; o 

produto da indústria de transformação quase duplicou e o produto real da construção 

civil logrou, por volta de, 11% de crescimento ao ano193.  

 Não se deve, entretanto, visualizar-se o período como um “milagre”, pois em 

uma análise temporal mais longa, o processo de industrialização brasileira, após o 

ano de 1945, atingiu taxa média de crescimento do produto interno bruto de 7% ao 

ano194. 

 José Pedro Macarini divide em dois o período em que Costa e Silva esteve no 

poder, entre 1967 e 1968, o governo adotou uma estratégia heterodoxa, em 1969, um 

viés mais ortodoxo, sobre o período heterodoxo, ressalta o contraste em relação a 

ortodoxia do PAEG: “O contraste com a ortodoxia do PAEG é evidente. Deslocando o 

marco de avaliação da política econômica para o longo prazo, a crise de estabilização 

era vista com naturalidade pelos economistas da corrente ortodoxa”195 

 O autor define como objetivos prioritários da nova administração: “a 

estabilização do crescimento industrial em torno de uma tendência de longo prazo, 

                                                                 
192 MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: 
BNDES E PLANEJAMENTO. P.131. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, 2016 
 
193  CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 133. 
 
194 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 133. 
 
195 MACARINI, José Pedro. A POLÍTICA ECONÔMICA DO GOVERNO COSTA E SILVA 1967-1969. 
R. Econ. contemp., Rio de Janeiro, 10(3): 453-489, set./dez. 2006. P. 453.  
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erradicando o stop and go responsável pelo fracasso em conciliar a desinflação 

progressiva com a retomada segura do desenvolvimento econômico”196 

 De qualquer forma, o controle à inflação permanecia como prevalente na 

percepção de Delfim, uma característica ordodoxa que pode ser vislumbrada em sua 

proposta de política econômica: 

“Tanto o combate à inflação quanto a estabilização da produção industrial em 
torno de seu padrão normal de longo prazo apresentam-se, portanto, como 
pré-condições à retomada do desenvolvimento econômico. A política 
econômica executada em 1967 e a delineada para 1968 são calcadas nos 
objetivos de redução das taxas de inflação, estabilização do nível de atividade 
em torno de sua tendência de longo prazo e retomada do desenvolvimento 
acelerado”197  

 Macarini compreende a responsabilidade pela introdução das primeiras 

medidas agressivas, no que se refere ao estímulo à exportação, a esse período, mas 

só configura que esse “modelo exportador” tivera se tornado essencial na política 

econômica, no governo Médici, além disso, ele ressalta que em 1967 e 1968 houve a 

influência de elementos estruturalistas na reflexão do planejamento, trazendo como 

exemplo o Programa Estratégico de Desenvolvimento, lançado no ano de 1968.198 

 O Programa Estratégico de Desenvolvimento199, sob a chefia de Delfim Netto. 

que ao instalar o programa, fazia questionamentos referentes aos governos 

anteriores: 

“Primeiramente, por que estamos ainda diante de um processo inflacionário 
bastante intenso, apesar do Governo ter colocado em prática uma política 
econômica caracterizada por um rígido controle de demanda? Em segundo 
lugar, quais as causas das reduções periódicas do nível de atividade que têm 
caracterizado a nossa economia nos últimos anos? Finalmente, de que forma 
será possível compatibilizar o objetivo de manutenção de taxas de inflação 
dentro de limites razoáveis com o de plena utilização dos fatores e retomada 
do desenvolvimento? ” 200 

                                                                 
196  MACARINI, José Pedro. A POLÍTICA ECONÔMICA DO GOVERNO COSTA E SILVA 1967-1969. 
R. Econ. contemp., Rio de Janeiro, 10(3): 453-489, set./dez. 2006. P. 459. 
 
197  DELFIM NETTO, A. “Onde Reside a Realidade Nacional” (O Estado de São Paulo, 18/04/68). 1968, 
p.4-5; MACARINI, José Pedro. A POLÍTICA ECONÔMICA DO GOVERNO COSTA E SILVA 1967-1969. 
R. Econ. contemp., Rio de Janeiro, 10(3): 453-489, set./dez. 2006. P. 459. 
 
198 MACARINI, José Pedro. A POLÍTICA ECONÔMICA DO GOVERNO COSTA E SILVA 1967-1969. 
R. Econ. contemp., Rio de Janeiro, 10(3): 453-489, set./dez. 2006. P. 462. 
 
199 Decreto nº61.590, de 23 de outubro de 1967 
 
200 DELFIM NETTO, A. (1970) “Análise do comportamento recente da economia brasileira”. Documento 
preparado no início de 1967. Diretrizes de governo, MPCG, julho de 1967. Reproduzido pelo Curso de 
Economia Regional, FIPE/USP 
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 Em 1968, o setor industrial atingiu grande performance, com crescimento 

aproximado de 14%. O bom desempenho era demonstrado sobretudo na indústria 

automobilística, construção civil, bens intermediários e na indústria têxtil, que se 

recuperava de um período problemático para o setor201.   

 Entretanto, mesmo com o crescimento demonstrado em 1968, o ano de 1969 

foi marcado por uma dúvida ou insatisfação. Essa dúvida é trazida por Macarini, 

quando aduz: 

“O discurso delfiniano reflete a existência de um “estado de espírito” marcado 
pela dúvida, pela incerteza ou mesmo pela insatisfação, afetando o regime e 
mantendo subjudice a execução da política econômica. Uma componente 
crucial dessa atmosfera originou-se no dissenso interno ao estamento militar. 
Com efeito, o período é de fermentação de dissidências nacionalistas que se 
caracterizam, no plano da política econômica, pela pregação de um projeto 
nacional — na verdade, um projeto de “redenção” nacional, capaz de guindar 
o Brasil ao universo dos desenvolvidos em um horizonte de tempo aceitável. 
Em meio a um quadro de incerteza, ou mesmo desconfiança, o discurso delfi 
niano busca enfatizar o difícil que é alcançar taxas de crescimento que não 
vão além da média histórica brasileira, numa demonstração de modéstia que 
contrasta com a postura adotada durante todo o governo Médici (1970-1973) 
”202.   

  Com o Ato Institucional nº5, houve uma forte centralização do planejamento 

nas mãos do Poder Executivo federal, fecha-se o Congresso Nacional e passa-se a 

“baixar” atos complementares, não mais submetendo os projetos de lei ao Congresso, 

nesse contexto que Costa e Silva trouxe o Ato Complementar nº 43, de 29 de janeiro 

de 1969 que instituiu a nova disciplina do planejamento203  

 Na análise de Bercovici204, esse ato inaugurou a última experiência marcante 

de planejamento, ao conceber um Plano Nacional de Desenvolvimento que coincidia 

com o mandato do Presidente da República 205 , cujo objetivo era assegurar o 

crescimento econômico acelerado.  

                                                                 
 
201 MACARINI, José Pedro. A POLÍTICA ECONÔMICA DO GOVERNO COSTA E SILVA 1967-1969. 
R. Econ. contemp., Rio de Janeiro, 10(3): 453-489, set./dez. 2006. P. 463. 
 
202  MACARINI, José Pedro. A POLÍTICA ECONÔMICA DO GOVERNO COSTA E SILVA 1967-1969. 
R. Econ. contemp., Rio de Janeiro, 10(3): 453-489, set./dez. 2006. P. 464. 
 
203 MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: 
BNDES E PLANEJAMENTO. P.131. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, 2016 
 
204  BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da 
constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005.p.74-75. 
 
205 Ato Complementar nº 43, artigo 1º.  
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 O autor ainda destaca o caráter impositivo em que governo central estabeleceu 

esses planos nacionais de desenvolvimento e o desprezo quanto a participação dos 

entes federados. Destaca, também, a passividade do Congresso Nacional, por não 

poder votar as propostas de planos enviadas pelo Poder Executivo, assim como por 

ter seu poder de emenda restringido pelo artigo 2º, do mesmo ato, que alegava a 

possibilidade de comprometimento do conjunto do plano. Não obstante, como última 

limitação, postulava-se que após noventa dias do envio do plano ao Congresso, esse 

poderia ser aprovado pelo decurso do tempo.206 

 Lea Vidigal Medeiros traz uma análise dogmática do Ato Complementar: 

“Com o Ato Complementar nº 43, o plano passou a corresponder ao programa 
de cada governo. A duração do Plano Nacional de Desenvolvimento passou 
a ser igual à do mandato do Presidente da República (artigo 1º do Ato 
Complementar n. 43, alterado pelo Ato Complementar nº 76). Os planos 
nacionais de desenvolvimento passaram a ser totalmente definidos e 
impostos pelo Poder Executivo federal, que teria competência exclusiva para 
a sua elaboração e para quaisquer alterações. Também não havia 
participação dos Estados ou Municípios, que deveriam somente adequar 
seus orçamentos aos planos nacionais (art. 9o do Ato Complementar no 43). 
O Congresso Nacional, por sua vez, passou a ter papel extremamente 
limitado. Segundo o artigo 2º do Ato Complementar nº 43, o Legislativo não 
tinha poder de emenda, mas apenas lhe cumpria apreciar em noventa dias o 
plano proposto pelo Executivo, e aprová-lo integralmente ou fazer eventuais 
ressalvas, que poderiam ou não ser acatadas pelo Executivo. Além disso, 
após noventa dias do envio do plano ao Congresso, caso não houvesse 
deliberação, o plano seria aprovado por decurso de prazo”207.   

 

O Decreto nº 71.353, de 9 de novembro de 1972, cria uma adição ao referido 

ato complementar, criando o Sistema Nacional de Planejamento, o que concentrou os 

recursos e decisões sobre planejamento na esfera federal, a mesma autora descreve 

os principais dispositivos do Decreto: 

“De acordo com o disposto no Decreto nº 71.353, os objetivos do Sistema 
Nacional de Planejamento eram (art. 2o): i) coordenar a elaboração de planos 
e programas e acompanhar sua execução; ii) assegurar a aplicação de 
critérios técnicos na escolha de prioridades; iii) modernizar a administração 
pública; e iv) estabelecer um fluxo permanente de informações entre os 
componentes do sistema para maior coordenação. O sistema abrange a 
totalidade das entidades que compõem a Administração Pública federal direta 
e indireta e tinha como órgão central a Secretarial Geral do Ministério do 
Planejamento, ao qual se reportavam os outros ministérios, e as entidades 
da administração indireta (autarquias e empresas estatais, por exemplo) que 

                                                                 
206 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da 
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207 MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: 
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centralizassem atividades de planejamento, orçamento e “modernização” 
foram denominadas “órgãos seccionais” do sistema (art. 3o). Cabia, ainda, 
ao Ministério do Planejamento articular a adequação dos Estados e 
Municípios, ao sistema de planejamento (art. 6o) ”208. 

Na esfera internacional, Richard Nixon, em agosto de 1971 mudava a estratégia 

da moeda americana, rompendo o padrão de conversibilidade em ouro, estabelecido 

em Bretton Woods. No Oriente Médio, acirravam-se os conflitos após a Guerra de 

Yom Kipur, do apoio dos Estados Unidos à Israel, a Organização dos Países 

Produtores de Petróleo (OPEP), passou a embargar os países ocidentais, o que 

reduziu a oferta de óleo bruto no mercado mundial209. 

Foi nesse contexto que foram elaborados o I Plano Nacional de 

Desenvolvimento210, estipulado para ter início no ano de 1972 a 1974, e o II Plano 

Nacional de Desenvolvimento211, que teria vigor entre 1975 e 1979212. 

 O I PND, em 15 de setembro de 1971 foi encaminhado por Médici ao Congresso 

Nacional, contendo cerca de 60 páginas, buscava ele as diretrizes e estratégias que 

tinham como finalidade tornar o Brasil uma “economia moderna”. O plano projetava 

que a renda per capita brasileira superaria os US$ 500, em 1974, e as receitas de 

exportações teriam um aumento de cerca de 10% a.a213.  

 Alguns programas de investimentos compunham o I PND, dentre eles pode-se 

destacar: Programa de Expansão da Siderurgia; Programa Petroquímico; Implantação 

dos Corredores de Transportes; Programa de Construção Naval; Programa Básico de 

Energia Elétrica, nos moldes da Primeira Central Nuclear e do conjunto de usinas 

                                                                 
208 MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: 
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209 CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Memórias do Desenvolvimento, ano 4, n. 4, 2010. p. 159. 
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hidrelétricas, acima de 500.000KW cada; Programa de Comunicações e o Programa 

de Mineração e o Programa de Modernização e Reorganização da Comercialização 

(PMRC)1214. 

 O diagnóstico do I PND apontava a necessidade de capacitar a empresa 

brasileira, fazendo com que o papel do BNDE nesse período fosse o de impulsionar e 

capacitar a empresa brasileira a se tornar a “grande empresa nacional”. Os recursos 

para esse impulso, advieram dos recursos do Finame, dos fundos específicos para o 

financiamento das fusões, reestruturações técnicas e administrativas, com o Fundo 

de Desenvolvimento de Mercado de Capitais e com os recursos do PIS e do Pasep215. 

 No que concerne ao desenvolvimento regional, a participação do BNDE foi 

relevante para a criação do Programa de Integração Regional (PIN) e o Programa de 

Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste 

(Proterra), no setor privado o BNDE contribuía com a concessão de crédito a médio e 

longo prazo às empresas, assim como parte dos recursos do Fundo de 

Desenvolvimento do Mercado de Capitais (Fumcap), tinha origem do banco216. 

 

3.3 O II Plano Nacional de Desenvolvimento – II PND: os papeis do BNDE no último 
grande plano.  
  

O II Plano Nacional de Desenvolvimento foi divulgado no dia 10 de setembro 

de 1974217 , sobre ele Bercovici busca ressaltar que representou um amplo programa 

de investimentos estatais218,  Pedro Cezar Dutra Fonseca e Sergio Marley Modesto 
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Monteiro219, destacam que o plano foi objeto de acaloradas polêmicas, no início do 

governo Geisel.  

Fonseca e Monteiro, ao contextualizarem o II PND no marco do final do 

chamado “milagre econômico”, configuram o plano como “politicamente determinado”. 

Assim, ressaltam que à época o plano prestava dupla colaboração: “alentava a 

possibilidade de manter o crescimento e, ao mesmo tempo, contribuía para propiciar 

um clima favorável às mudanças políticas pretendidas, consubstanciadas no projeto 

de distensão política”220 

Na avaliação de Carlos Lessa, no que tange ao que ele chama de núcleo central 

dessa nova estratégia inaugurada pelo plano, têm-se duas diretivas articuladas:  

“A primeira indica a montagem de um novo Padrão de Industrialização, no 
qual o comando da dinâmica da economia localizar-se-ia na indústria de 
base. A transferência do núcleo dinâmico de certos setores de bens de 
consumo para a indústria de base e as consequentes redefinições da 
infraestrutura de suporte e do processo de integração nacional compõem a 
primeira diretiva central da Estratégia. A segunda privilegia a correção dos 
desbalanceamentos da Organização Industrial mediante o fortalecimento 
progressivo do capital privado nacional, de molde a inicialmente “reequilibrar” 
o tripé para posteriormente constituir sua hegemonia. Esta diretiva de 
fortalecimento do capital nacional é qualificada e não pretende se esgotar no 
mero robustecer da “perna fraca”. Aponta para um “capitalismo social” ou 
“neocapitalismo” cuja consecução impõe a indução progressiva de certas 
práticas e pautas de comportamento empresarial que “socializariam” os 
benefícios da industrialização”221 

 Essa prevalência pelo investimento em indústrias de base implicaria em uma 

proposta de um novo Padrão de Industrialização, o que de acordo com Carlos Lessa: 

geraria “ uma modificação da ‘alocação de recursos’ em várias dimensões: setoriais, 

regionais e sociais”222.  

                                                                 
219 FONSECA, Pedro Cezar Dutra; MONTEIRO, Sergio Marley Modesto. O Estado e suas razões: o II 
PND. Rev. Econ. Polit.,  São Paulo ,  v. 28, n. 1, p. 28-46,  Mar.  2008 .   Available from 
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31572008000100002&lng=en&nrm=iso>. access on  14  Nov.  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S0101-
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220 FONSECA, Pedro Cezar Dutra; MONTEIRO, Sergio Marley Modesto. O Estado e suas razões: o II 
PND. Rev. Econ. Polit.,  São Paulo ,  v. 28, n. 1, p. 28-46,  Mar.  2008 .   Available from 
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 Ainda de acordo com Carlos Lessa, ao adotar essa estratégia, a proposta do 

programa era alinhar as estratégias de crescimento esperadas até 1979. Esperava-se 

um crescimento na ordem de 10% para o Produto Interno Bruto, 7% na Agropecuária, 

12% na Indústria e dentre 9 a 10% no setor de Serviços223 

 Esse novo padrão de industrialização fez com que a atuação do BNDE 

assumisse três essenciais posturas: a) expansão de sua fonte de recursos; b) 

delimitação da atuação do Banco como financiador do setor privado, cabendo ao setor 

público os empréstimos externos; c) um novo processo de reorganização institucional 

do Banco, com a criação de novas subsidiárias que iriam compor o Sistema BNDE. 

Nessa conjuntura foram criadas a Mecânica Brasileira S.A. (Embramec), a Insumos 

Básicos S.A., Financiamento e Participação (Fibase) e a Investimentos Brasileiros 

S.A. (Ibrasa), que ampliaram as operações do banco para o fortalecimento do setor 

privado. O banco evoluiu ao todo, entre 1974-1979, 21% ao ano, expressivo aumento 

em relação aos 3,6% do governo Médici. Ressalte-se que esse aumento se deu, pelo 

aumento real dos recursos do banco, advindos sobretudo do incremento do PIS e do 

Pasep e da reserva monetária que adveio do Tesouro Nacional.224 

 A partir de 1974, a diretriz do banco foi o 1º Plano Quinquenal de Ação que era 

vinculado às prioridades do II PND, plano esse que foi reajustado em 1976, definindo 

a atuação do banco para os próximos três anos225. Em 1975 o banco inaugura uma 

modalidade de empréstimos com correção monetária fixa e por meio do Decreto-Lei 

nº 1.410, de 31 de julho de 1975, permitiu-se que os mutuários abatessem o imposto 

de Renda que excedessem a 20%. Em 1976, o BNDE passou, a refinanciar esse 

valor226, já em 1979, limitou-se a 70% do crescimento do valor da ORTN. 
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 Carlos Lessa afirma que o II PND tinha a finalidade de transformar o Brasil em 

uma potência emergente, legitimando o regime ditatorial.227 

 Bercovici afirma que: “ o resultado da tentativa de implantação do plano de 

qualquer modo em uma conjuntura econômica desfavorável foi início do descolamento 

do regime militar de suas bases empresariais de sustentação e a perda do controle 

sobre os agentes econômicos228 

 Em visão menos pessimista, quanto ao plano, Jennifer Hermann afirma que:  

“Os objetivos de mudança estrutural que motivaram o II PND foram, em geral, 
alcançados. No entanto, os custos macroeconômicos desse êxito não foram 
desprezíveis. Sem dúvida, parte das dificuldades que marcaram a economia 
brasileira na década de 1980 pode ser atribuída à ousadia do II PND – mais 
especificamente, à ousadia da estratégia de endividamento externo que o 
viabilizou. Contudo, como se mostrará na seção seguinte, outra parte 
importante da explicação dessas dificuldades deve ser buscada no modelo 
de ajuste externo adotado nos anos 79-84 para enfrentar os choques 
externos do período”229. 

 Esse programa de incentivo à empresa nacional, na prática representava uma 

doação ao setor privado, que acarretou um rombo na máquina do Estado no período, 

consequentemente enfraqueceu a situação financeira do BNDE230. 

 

3.4. Do governo Figueiredo à democracia: papeis e transformações do BNDE (S) na 
crise do Planejamento.  
 

 Em 15 de outubro de 1978, João Baptista de Oliveira Figueiredo assume a 

presidência do Brasil, em uma conjuntura política permeada por pressões que 

visavam à instituição de um Estado de Direito. Para a Secretaria de Planejamento, foi 

convidado Mário Henrique Simonsen, que posteriormente foi substituído por Antônio 

Delfim Netto, que fora, a priori, Ministro da Agricultura, em governos anteriores. O país 
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encontrava-se com uma inflação descontrolada e uma crise na balança de 

pagamentos231. 

 Simonsen considerava que o déficit externo era resultado de um “excesso de 

absorção doméstica”, anunciando medidas fiscais e monetárias que afetavam o 

crescimento do PIB e contraiam o crédito para o setor privado.232 

 Hermann aduz que dentre essas medidas, Simonsen aumenta o controle sobre 

meios de pagamento de crédito bancário (inclusive os empréstimos do BNDE)233 

O reflexo dessas medidas foi a sua substituição, seis meses depois, por Delfim 

Netto234 

 Delfim Netto, em vertente diversa ao seu antecessor Simonsen, faz o seguinte 

diagnóstico: “O estrangulamento externo que afetava a economia brasileira em 1979 

refletia, antes que um excesso generalizado de demanda, um desajuste de preços 

relativos que distorcia a distribuição dessa demanda entre os diversos setores” 235. 

Em uma busca da reedição do ano de 1967, Delfim estimulou uma nova 

trajetória de crescimento, permitindo que em 1980 as exportações atingissem um 

crescimento superior a 30%, e um crescimento do PIB de 9,2%. Não corrigindo, 

entretanto, a balança comercial deficitária de US$ 2,8 bilhões, e os encargos com 

juros dívida externa, atingir US$ 10 bilhões. Com esses resultados, o governo 

abandonou a heterodoxia e rendeu-se à necessidade de um ajuste recessivo236.  
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 Hermann destaca, nesse contexto três fases distintas, quanto ao 

comportamento do Produto Interno Bruto, o primeiro, de elevadas taxas de 

crescimento, como se viu, entre 1979-80, o segundo de recessão, que se deu nesse 

período de abandono da heterodoxia econômica, entre 1981-83, o terceiro de 

recuperação, puxada pelas exportações, em 1984237. 

Em termos de planejamento Gilberto Bercovici ao afirmar que “ o insucesso do 

II PND representou a última experiência de planejamento ocorrida no Brasil”238, ele de 

forma substancial, sintetiza o que será trazido sobre a década de 1980, em viés de 

planejamento. 

Desdobra ainda o autor, ressaltando que esse abandono do planejamento, 

permeia também as décadas seguintes, persistindo até hoje:  

“A partir da década de 1980, o planejamento foi totalmente abandonado pelo 
Estado. A atuação estatal caracteriza-se, desde então, como desprovida de 
uma diretriz global para o desenvolvimento nacional. A política econômica 
limitou-se à gestão de curtíssimo prazo dos vários planos de estabilização 
econômica. Deste modo, o Poder Público foi incapaz de implementar políticas 
públicas coerentes, com superposição e implementação apenas parcial de 
diversos planos ao mesmo tempo”239  

Emílio Garofalo Filho 240 , também traz uma visão pessimista, ao tratar do 

período, configurando-o como “um terrível triênio”, entre 1979-81, o autor ressalta que 

no ano de 1979 o país passava pelos impactos ocasionados pelo primeiro choque do 

petróleo em 1973/74, que aumentava o preço do produto, alcançando em 1981 um 

valor que superava em cerca de 170% ao ano de 1978, com referência ao preço médio 

dos principais países exportadores, modificando substancialmente as relações de 

intercâmbio no comércio internacional. 
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 Bresser Pereira, ao escrever sobre o governo à época, afirma que esse passou 

da imobilidade, à ineficácia, nos anos 70, aumentava impostos e, compulsoriamente, 

os diminuia, ameaçava cortar subsídios, enfatizava o controle administrativo dos 

preços via CIP, mas, ou era desautorizado ou acabava concedendo aumentos que 

oficializavam a inflação. Além disso, estabelecia limites para a elevação dos 

empréstimos bancários, correção monetária e cambial, fazia, previsões sobre a 

balança comercial que os fatos, dia-a-dia desmentiam241. 

 Em âmbito jurídico a Carta de 1969, foi modificada pela Emenda nº 11, de 13 

de outubro de 1978, revogando os atos institucionais e complementares, dentre eles 

o Ato complementar nº43242. Com isso, não havia base legal para a aprovação de um 

III PND, durante o governo Figueiredo, a tentativa de suprir essa lacuna legislativa 

veio do Congresso Nacional, por meio da Resolução nº1 de 05 de dezembro de 1979. 

Esse, entretanto, não poderia ser interpretado como um plano, e sim uma declaração 

de intensões do governo, que objetivavam, meramente, a redução da inflação e o 

equilíbrio da balança de pagamentos, contudo o III PND, não foi implementado.243  

 Em 1986, já no governo Sarney, foi instituído após o plano cruzado, um plano 

de estabilização244, aprovou-se o I Plano de Desenvolvimento da Nova República245, 

cujo objetivo era apenas, de acordo com Lea Vidigal Medeiros: “explicitar a prioridade 

do governo de reduzir o déficit público e combater a inflação, e para isso anuncia a 

intenção de promover uma reforma do setor público e a ampla privatização das 

empresas estatais”246.  
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 No que se refere ao BNDE, o final do regime militar representou um período de 

acentuadas mudanças estruturais, dentre elas a destinação dos recursos do Fundo 

de Investimento Social (Finsocial)247, o objetivo do fundo era a captação de recursos 

para programas governamentais nas áreas de produção agrícola, educação, saúde e 

habitação, e a administração pelo BNDE era obrigatoriamente destinada à aplicação 

em projetos assistenciais. Diante da grande relevância do fundo, atingindo o montante 

de 13% do total dos recursos do banco, e a sua, consequente, nova função de 

financiamento de projetos sociais, o BNDE tornou-se BNDES. Além disso, em 1982, 

a fusão das três subsidiarias do banco, acima mencionadas, constituíram o BNDES 

Participações (BNDESPAR). As transformações, entretanto, foram influenciadas pela 

conjuntura de recessão, o que gerou uma ruptura com o desenvolvimentismo, que 

justificou a sua criação. Voltou-se para o estímulo às exportações, em detrimento do 

parque industrial brasileiro. Houve real decréscimo nos repasses advindos do PIS e 

Pasep. 

 É nesse panorama que entramos na análise constitucional da pesquisa, para 

daí, então, abordarmos a conjuntura dos anos 90 e o novo milênio, e posteriormente 

elaborarmos a análise estatística que embasará, junto à análise bibliográfica, nossas 

reflexões sobre a concentração de investimentos do BNDES, em âmbito regional e 

por empresas, e a consequente acumulação primitiva de capital. 
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CAPÍTULO IV – A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A SUPERAÇÃO DO 
SUBDESENVOLVIMENTO: A DIMENSÃO JURÍDICA DA CONCENTRAÇÃO DE 

INVESTIMENTOS.  
 

 

4.1. A ordem econômica na Constituição Federal de 1988  
 

Em um contexto de final do ano de 2016 e início de 2017 e todas as violações 

constitucionais que marcaram os últimos tempos, repito o que explanou Gilberto 

Bercovici, de forma anedótica, sobre a Constituição Federal de 1988: “peço desculpas, 

desde já, em falar de um assunto, que na verdade não existe mais”248.  

Antes de nos debruçarmos na preocupação de definir as características e 

postulados da ordem econômica na Constituição Federal de 1988, delinearemos a 

concepção de ordem e os seus desdobramentos, que forem relevantes para 

adentrarmos em nossas proposições.  

Eros Grau traz que a concepção de ordem, no campo das relações sociais, 

denota uma preferência pela manutenção de estruturas já consolidadas, o que teria 

como corolário que a passagem de uma ordem para outra, tivesse como pressuposto 

uma ideia de rompimento, e se utiliza como exemplo desse rompimento, a afirmação 

de que à ordem jurídica liberal, sucede-se uma ordem jurídica econômica249. 

Grau afirma que o vocábulo ordem, porta em si, uma ambiguidade, uma nota 

de desprezo em relação à desordem. Sobre essa desordem, ele traz o que preceitua 

Goffredo da Silva Telles Júnior, uma ordem com a qual não estamos de acordo250.  
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O autor incorpora a ordem econômica como parcela da ordem jurídica, 

afirmando que a última, compreende quatro ordens: a pública; a privada; a econômica; 

e a social251. 

Max Weber ao referir-se à ordem jurídica, a define como uma esfera ideal do 

dever ser, contrapondo à ordem econômica que representaria a esfera dos 

acontecimentos reais252. 

Peluso traz um extenso rol de desdobramentos para o conceito de Ordem, mas 

para este trabalho nos valeremos do que ele chama de: Ordem Jurídico-Político-

Econômica, e o papel do direito econômico neste conceito. Segundo o autor: “ o direito 

econômico integra-se nas preocupações para com a “Ordem Jurídica”, porém o faz 

voltado para a conotação político-econômica. Cuida, pois de uma “Ordem Jurídico-

Econômica” que lhe dará os elementos de caracterização, enquanto direito positivo”253 

Bercovici relembra que a Constituição Federal de 1988 traz, expressamente, a 

transformação das estruturas sociais, por meio dessa concepção explanada acima de 

ordem econômica, em seu capítulo referente à ordem econômica, a partir do artigo 

170, até o artigo 192, buscando sistematizar a estrutura jurídica no que tange à 

economia. Não se limitando meramente a esse capítulo, mas trazido de forma esparsa 

no texto constitucional254 

 A perspectiva finalista, de Oscar Asenjo, é trazida por Bercovici ao afirmar que: 

“a constituição econômica tem por funções a ordenação da atividade econômica, a 

satisfação das necessidades sociais e a direção do processo econômico geral”255. 

 Dentro dessa perspectiva finalista o autor assevera que: a função de ordenação 

da atividade econômica diz respeito à instituição da ordem pública econômica, ou seja, 
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Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. Editora Quarter Latin. 2011, p. 210.  
 



 

78 
 

das regras do jogo econômico”256, e elenca nesse sentido dispositivos constitucionais 

referentes às limitações à liberdade econômica (artigos 170, II, III, IV, V, VI e IX, 172, 

173, §4, 174, 179 da Constituição Federal, entre outros), às satisfações de 

necessidades sociais (artigos 6º, 7º, 8º, 9º, 21, X, XI, e XII, 175, 178, 194, 196, 199, 

201, 203, 205, entre outros), nos dispositivos relativos ao desenvolvimento, pleno 

emprego, política monetária e distribuição de renda (artigos 3º, II e III, 21, VII, VIII e 

IX, 164, 170, VII, e VIII, 176, 177, 192, entre outros), na reforma urbana e agrária 

(artigos 182 a 191)257, e no que Verdú chama de cláusula transformadora que está 

presente no artigo 3º, nos objetivos da República Federativa do Brasil, que será 

desdobrado abaixo, ao tratarmos a Constituição Dirigente.  

4.2 Constituição de 1988: econômica e dirigente 

A inclusão da ordem econômica, acima delineada, no texto constitucional, é, 

como propõe Peluso, reflexo de uma “juridicização” de assuntos econômicos, em grau 

constitucional, esse processo, não necessariamente com a denominação “ordem 

econômica”, e nem sequer pela disposição de uma ordem, podendo ser estabelecido 

por um título, capítulo ou artigo isolado258, levou ao surgimento, junto à Constituição 

Americana de 1787, da Constituição Econômica.  

A afirmação que acima, parece equivocada aos olhos de quem vê, é válida de 

sentido, pois mesmo com a discussão sobre a Constituição Econômica datando do 

século XX, e a primeira Constituição que insere em seu bojo a Ordem Econômica, 

também advir desse século. Segundo Bercovici, todas as constituições liberais têm 

em seu conteúdo, disposições econômicas259. 
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No Brasil, dentre essas constituições liberais, Peluso menciona a Constituição 

do império de 25 de março de 1824 e a Constituição republicana de 24 de fevereiro 

de 1891260 

Alguns foram os teóricos que influenciaram nas premissas que levam ao 

entendimento do que venha a ser constituição econômica, a definição dos fatores 

reais de poder, de Ferdinand Lassalle261, a interpretação econômica da constituição 

americana, feita por Charles Beard262, a dualidade entre a Constituição Econômica e 

a Constituição Política do Estado, de Franz Bohm263 e Walter Eucken da escola ordo-

liberal de Freiburg,   

Mas para a compreensão da forma econômica da constituição de 1988, o 

presente estudo valer-se-á da proposição de Natalino Irti aduzindo que devemos 

concentrar-nos em aplicar a Constituição, como uma unidade, nos vários campos e 

áreas específicos, inclusive a economia264 

As primeiras Constituições que trouxeram, formalmente, essa característica 

foram a Mexicana de 1917 e a de Weimar de 1919, já no Brasil, a partir da Constituição 

de 1934, que se inspirou na Constituição de Weimar, todas as outras foram, em 

sentido formal, Constituições Econômicas (Vide capítulo 1 deste trabalho). 

Além dessa formalização, outra característica que é destacada nas 

Constituições supramencionadas: “ é o fato de que as Constituições não pretendem 
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mais receber a estrutura econômica existente, mas querem alterá-la” 265 , Peluso 

relembra que essa característica não é unanimidade no mundo, pois ainda existem 

aquelas cartas que permanecem liberais266,  mas dentre as Constituições formalmente 

econômicas, pode-se dizer que ao estabelecerem tarefas e políticas a serem 

realizadas no domínio econômico, com finalidade à certos objetivos, tornam-se 

programáticas, ou dirigentes267 

Ao teorizar sobre o surgimento do conceito atual de Constituição Econômica, 

trazendo a característica de dirigente, Bercovici afirma que: 

“A Constituição Econômica que conhecemos surge quando a estrutura 
econômica se revela problemática, quando cai a crença na harmonia 
preestabelecida do mercado. Ela quer uma nova ordem econômica; quer 
alterar a ordem econômica existente, rejeitando o mito da auto-regulação do 
mercado”268. 

O autor traz em seguida o conceito de Constituição Dirigente, iniciando pela 

contribuição de Peter Lerche, que ao utilizar a expressão “dirigierende Verfassung”, 

acrescentava um novo domínio aos setores tradicionais que existem nas 

Constituições. E destaca que em todas elas existem quatro partes:  

“linhas de direção constitucional, os dispositivos determinadores de fins, os 
direitos, garantias e repartição de competências estatais e as normas de 
princípio. No entanto, as Constituições modernas caracterizar-se-iam por 
possuir, segundo Lerche, uma série de diretrizes constitucionais que 
configuram imposições permanentes para o legislador. Estas diretrizes são o 
que ele denomina de ‘Constituição Dirigente”. Pelo fato de ela consistir em 
diretrizes permanentes para o legislador, Lerche vai afirmar que é no seu 
âmbito que poderia ocorrer a discricionariedade material do legislador”269. 

 O autor português José Joaquim Gomes Canotilho também teve importante 

contribuição para esse conceito. Eros Grau inicia uma análise sobre o conceito de 

Canotilho de constituição dirigente, fazendo uma contraposição com outro conceito, 
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também do autor português: A Constituição Estatutária ou Orgânica. Para Canotilho, 

a Constituição Orgânica se basta na definição de um estatuto do poder, e é concebida 

como simples “instrumento de governo”, enuncia competências e regula processos, 

apenas recebe a ordem econômica já praticada no mundo real270,  

 Já as Constituições Diretivas, programáticas ou doutrinais, além de ser um 

instrumento de governo, enunciam diretrizes a serem realizadas pelo Estado, 

transformam-se em plano normativo-material global, determinam tarefas, 

estabelecem programas e definem finalidades. Ultrapassam a ideia de um “estatuto 

jurídico próprio”, alcançando um plano global normativo, do Estado e da sociedade271

 Bercovici adiciona que a proposta de Canotilho: “busca a reconstrução da 

Teoria da Constituição por meio de uma Teoria Material da Constituição, concebida 

também como teoria social”272 (...) ” todas as Constituições pretendem, de uma forma 

ou outra, conformar o político, com a denominação "Constituição Dirigente" afirma-se 

intencionalmente a força de direção do direito constitucional”273 (...) “A Constituição 

Dirigente busca racionalizar a política, incorporando uma dimensão materialmente 

legitimadora, ao estabelecer um fundamento constitucional para a política”274 (...) “O 

núcleo da idéia de Constituição Dirigente é a proposta de legitimação material da 

Constituição pelos fins e tarefas previstos no texto constitucional. Em síntese, 
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segundo Canotilho, o problema da Constituição Dirigente é um problema de 

legitimação”275 

  Dentro dessa finalidade da Constituição Dirigente em estabelecer programas e 

diretrizes a serem realizadas, outro conceito importante é o que Pablo Lucas Verdú276 

chama de “cláusula transformadora” que aduz à ideia de um contraste entre a 

realidade social injusta e a necessidade de eliminá-la.  

No Brasil, pode-se afirmar que essa “cláusula transformadora” está 

consubstanciada no artigo 3º da Constituição Federal, quando trata dos objetivos da 

República Federativa do Brasil277, sendo eles: “I – construir uma sociedade livre, justa 

e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e IV - promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação”278.  

 Adentrando-se no que expõe o supracitado artigo 3º, tem-se que a erradicação 

da pobreza, assim como a redução das desigualdades regionais e sociais, propõem-

se como objetivos estabelecidos na Carta Magna, e a característica dirigente, não se 

limitando ao já existente, mas programando o futuro, é relevante a discussão em torno 

do papel do BNDES na consecução desse objetivo, desse modo, trar-se-á aqui, nesse 

sentido, em uma das análises da pesquisa, a concentração dos investimentos do 

BNDES por regiões, do período de 1995 à 2015, a fim de demonstrar se houve, de 

fato, uma contribuição proporcional entre as regiões do país, contribuindo, 

consequentemente, para a redução das desigualdades regionais e sociais, ou se há 
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centralização nos investimentos em determinada região, fazendo com que seja 

aumentada essa desigualdade, indo em contramão ao desenvolvimento nacional.  

4.3. A constituição de 1988 e a superação do subdesenvolvimento   

  
A finalidade deste tópico é abordar a questão da superação do 

subdesenvolvimento na Constituição de 1988. Entretanto, para uma mais aprofundada 

compreensão dos dispositivos da Carta Magna, que trazem essa finalidade, nos 

valeremos das ideias dos principais autores estruturalistas latino-americanos e que 

são contemporâneos às problemáticas constitucionais. Para uma melhor leitura deste 

tópico, sugerimos aos leitores uma aprofundada leitura ao tópico 1.2 deste trabalho, 

sobretudo aos autores cepalinos, para, a partir daí, verificar a visão dos autores 

abaixo. 

Pensar uma solução que traga a superação do subdesenvolvimento, em uma 

conjuntura de golpe institucional, demanda uma verdadeira iluminação. Comparato 

traz que essa iluminação que faz com que permaneçamos lutando pelo desafio 

furtadiano, foi a mesma que o moveu a adotar as ideias desenvolvimentistas, não 

apenas por uma moda.279. 

Em sua tese de doutorado, Alessandro Octaviani elabora uma análise das 

ideias de Comparato, destacando a preocupação deste em refletir sobre os institutos 

do direito privado e em coloca-los sob o alcance de um controle público. A postulação 

de seu “o indispensável direito econômico” e suas sugestões de reorganização 

constitucional, com vistas a construir uma capacidade de governar:  

“Avalio possível apresentar a contribuição de Comparato para a tecitura de 
uma tradição jurídica brasileira preocupada com a superação do 
subdesenvolvimento costurando sua produção teórica em direito privado, 
suas sugestões de reorganização constitucional e a postulação de “um 
indispensável direito econômico”, a partir da necessidade apontada pelo autor 
de construir a "capacidade de governar”. Sua reflexão sobre os institutos de 
direito privado é em larga medida preocupada em coloca-los sob o alcance 
de um controle público, que transcenda o individualismo e o formalismo 
jurídico característicos do liberalismo do século XIX; suas propostas de 
reorganização constitucional e institucional são vertidas à superação do 
subdesenvolvimento, postulando uma forte participação popular; e o direito 
econômico, me parece, surge nessa reflexão como instrumento para a 
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organização da capacidade de governar para superar o subdesenvolvimento” 
280. 

 Octaviani, ainda em seu doutoramento, em continuação a sua leitura a 

Comparato, traz que: “essa ‘capacidade de governar’ deve ser o instrumento de um 

projeto nacional de desenvolvimento, que subordine, além dos institutos de direito 

privado, as estruturas constitucionais e institucionais. Para isso, a constituição e os 

demais arranjos institucionais deverão incorporar a dinâmica dos conflitos sociais 

dentro de si”281 

 Comparato aduz aos problemas e perspectivas de seu indispensável direito 

econômico, expondo uma dificuldade: “não estaríamos nós diante de um conjunto 

compósito de normas e instituições que encontrariam lugar mais apropriado no quadro 

das divisões tradicionais do Direito”, (...) “ Por outras palavras, o direito econômico 

seria um ramo autônomo do Direito? ”, (...) “o Direito seria o reino da lógica e da 

esquematização de categorias, cuja pureza repudia qualquer contato com a realidade 

fenomenal. As instituições jurídicas conservariam uma lógica interna absolutamente 

imutável, e todo o esforço da jurisprudentia consistiria justamente na capitação desta 

forma ideal pela qual elas se manifestam”282  

 E ele mesmo responde, em um tom de superação desse formalismo: “ Cumpre-

lhe também não perder de vista o aspecto funcional ou técnico que apresenta toda e 

qualquer instituição jurídica na vida social; do jurista também se exige a capacidade 

de escolher e de aprimorar as instituições existentes, ou de criar novas, em função de 

objetivos que lhe são propósitos pelas necessidades da vida quotidiana”283 

 Eros Grau também contribui para a discussão do direito econômico como 

instrumento de superação do subdesenvolvimento, aderindo uma visão pautada no 

estruturalismo latino-americano, alguns pressupostos para o entendimento das ideias 

do autor, são trazidos por Alessandro Octaviani: ”(i) partindo do marxismo, o autor 
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divisa que, no modo capitalista de produção, o direito cumpre a função de conservar 

o sistema, repondo a correlação de forças que deu origem ao corpo normativo; (ii) o 

direito assume uma específica forma que o torna mais apto a cumprir a sua função de 

conservação: a forma do direito moderno; (iii) entretanto, ainda que cumprindo essa 

função, o direito não é um espaço isento de conflitos, ao contrário, passa a ser uma 

arena de disputas, em diversos níveis de sua operação; (iv) um dos eixos dessa 

disputa é a interpretação, espaço aberto aos princípios; (v) o direito econômico e suas 

formas de organização da atuação estatal em relação à economia é uma das arenas 

do conflito; a superação do subdesenvolvimento é um dos jogos realizados nessa 

arena”284 

 Em sua obra, direito posto e direito pressuposto, Grau trabalha o 

supramencionado conceito de modo de produção, como uma totalidade das estruturas 

sociais, constituído por uma estrutura global que é integrada por três estruturas 

regionais: a estrutura econômica, estrutura jurídico-política e a estrutura ideológica: 

“O conceito de modo de produção – modo de produção da vida social – refere-
se à totalidade das estruturas sociais. Não se o deve confundir, assim, com a 
noção de modo de produção dos bens materiais, paralela à de modo de troca, 
modo de circulação, modo de consumo. Todas essas noções referem-se não 
à globalidade social, mas sim à estrutura econômica da sociedade. Todo 
modo de produção está constituído por uma estrutura global integrada por 
três estruturas regionais: a estrutura econômica, a estrutura jurídico-política 
e a estrutura ideológica. Nesta estrutura global, uma das estruturas regionais 
domina as demais. Assim, o que Marx sustenta é que no capitalismo domina 
a estrutura econômica, assim como na Idade Média dominava o catolicismo 
(uma estrutura ideológica) e em Atenas e Roma dominava a política”285  

 

 Grau afirma o direito, não possuindo uma linguagem, e sim, sendo uma 

linguagem em si, na medida em que instrumentaliza uma modalidade de comunicação 

humana, seja com a finalidade de ordenar situações conflituosas, ou para 

instrumentalizar políticas públicas. (...) O direito é também, um nível do todo social, 

não uma representação da realidade, existente de fora dela. (...) “É um instrumento 

de mudança social, para ser dinamizado, nessa função, ao sabor de interesses bem 

definidos”  (...) “é uma instância de todo um complexo. Instância, porém, dotada de 
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eficácia própria, que, no entanto, se manifesta no bojo de uma relação de causalidade 

estrutural”.286 

 No que tange à relação do direito à economia, Grau afirma que:  

“A compreensão de que o direito já está no econômico – mas também não 
está – permite-nos compreender que nem a economia determina o direito, 
nem o direito pode determinar arbitrariamente a economia; permite-nos, 
ainda, verificar que o direito pode funcionar como instrumento de mudança 
social”287. 

A contribuição de Gilberto Bercovici também é trazida por Alessandro 

Octaviani. Em linhas gerais, o autor afirma que: “ as forças estruturantes do estado de 

exceção permanente estão operando com grande força para o bloqueio do poder 

constituinte e, sua realização material mais recente e – provavelmente – ampla, a 

fruição dos direitos econômicos e da democracia de massas”288 e aponta o autor que: 

“A saída do bloqueio do estado de exceção é o fortalecimento do poder constituinte, 

ainda mais em condições de subdesenvolvimento”289 

 Em sua obra: Desigualdades Regionais, Estado e Constituição, o autor já trazia 

a visão da superação do subdesenvolvimento, ao buscar: ”uma análise da questão 

brasileira das desigualdades regionais pelo enfoque da Teoria do Estado”290 entende 

ele o desenvolvimento como: “uma questão também pertinente à Teoria do Estado, 

tendo em vista ser, histórica e institucionalmente, o Estado o principal promotor do 

desenvolvimento no Brasil”291 

 No que tange à Constituição de 1988, Bercovici traz nessa obra, que a carta 

teve: “uma preocupação efetiva com a questão regional. Dentre seus pontos positivos 

podemos destacar a repartição de rendas e a inclusão da superação das 
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287 GRAU, Eros. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. Malheiros. São Paulo, 2008, p. 62 
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desigualdades sociais e regionais entre os objetivos da República, positivados no seu 

artigo 3º” 292 . No que tange ao federalismo cooperativo: “devemos ressaltar a 

possibilidade que foi aberta para a completa transformação das oligarquias, no sentido 

da cooperação e coordenação das várias esferas governamentais para a 

homogeneização social da população, com a igualação das condições sociais de vida 

e a igualdade perante os serviços públicos em todo o território nacional”293 

Em suma, o autor propõe: “a elaboração de uma teoria material da Constituição 

constitucionalmente adequada à constituição de 1988, ressaltando o papel 

instrumentalizador da transformação das estruturas sociais brasileiras, inclusive a 

superação das desigualdades regionais”294 

Já em 2005, em seu estudo sobre a Constituição Econômica e 

Desenvolvimento: Uma leitura a partir da Constituição de 1988, Bercovici traz uma 

análise do: “papel que a Constituição Econômica de 1988 pode desempenhar e as 

possibilidades que ela abre para o desenvolvimento”295. 

A presente pesquisa traz as ideias do autor de forma mais detalhada, no que 

tange a Constituição Econômica no tópico 4.2 e no tange a desigualdade regional, no 

tópico 4.4. 

 As referidas ideias explicitam a continuação de uma luta pela superação do 

subdesenvolvimento, iniciada com os autores cepalinos. E são trazidas na 

constituição federal de 1988, por meio da preocupação com essas relações desiguais 

de poder, trazendo uma proposição que visa a redução das desigualdades sociais e 

regionais em sua cláusula transformadora, mas não se limita ao artigo 3º, no que 

concerne, especificamente, à superação do subdesenvolvimento. Também os artigos 

170 e 219 demonstram que a Constituição Federal adere a essa complexa e 
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transformadora tarefa atribuída em geral ao Estado Social Tradicional, com inspiração 

no modelo de bem-estar, com influência das intervenções Keynesianas296  

 Bercovici e Octaviani propõem uma solução para tal tarefa, inspirados nos 

preceitos furtadianos, perpassando pela reestruturação e fortalecimento do Estado de 

forma democrática e emancipatória, não com um desmonte do aparelho estatal, como 

ocorre desde, principalmente 1994 “com a subsequente modelagem institucional dos 

interesses do sistema financeiro, brasileiro e mundial, repositores de força do 

subdesenvolvimento” 297, e encerram: 

Definitivamente, derrotar esses interesses – que se organizam 
suprapartidariamente, com grande transversalidade, e encontram-se bem 
defendidos na imprensa e nas universidades -, constitui uma tarefa no âmbito 
da política, da formação de maiorias capazes de apontar a ilegitimidade dos 
interesses particulares dos detentores do comando sobre o fluxo da riqueza 
nacional (especialmente por meio da operação da dívida pública interna e da 
reprimarização da estrutura produtiva, com todas as consequências 
evidentes para a formação do caráter da força de trabalho) e formatando 
novos espaços de redistribuição de poder político, econômico e cultural. A 
envergadura de tal tarefa demanda consciência nacional e de classe que 
raros países e momentos são capazes de conjugar. Esse “moderno príncipe” 
pela superação do subdesenvolvimento brasileiro sem dúvida deve fazer ato 
de “grande política”, no sentido gramsciano, e não manobras dentro do raio 
geral definido pelos intelectuais orgânicos do subdesenvolvimento, que 
lançaram, a partir de 1995, um verdadeiro cerco à Constituição de 1988 (...)A 
questão da não retomada do desenvolvimento no Brasil está ligada à crise e 
à grande fragilidade do Estado brasileiro (o que contraria em tudo o mito do 
“Estado forte” que oprime a “sociedade”). Sem uma reflexão sobre o Estado 
brasileiro, como deve ser estruturado e quais devem ser os seus objetivos, 
não é possível abordar temas como planejamento, políticas públicas ou 
desenvolvimento. O desafio da reestruturação do Estado no Brasil envolve, 
assim, uma reflexão sobre os instrumentos jurídicos, fiscais, financeiros e 
administrativos necessários ou à disposição do Estado para a retomada do 
projeto nacional de superação do subdesenvolvimento. Ou seja, é uma tarefa 
preponderantemente do direito econômico298. 

 

                                                                 
296  BERCOVICI, Gilberto. OCTAVIANI, Alessandro. Direito e Subdesenvolvimento, p.16; Santiago, 
CEPAL, pp. 204-205 e 211; BERCOVICI Gilberto, Constituição Econômica e Desenvolvimento: Uma 
Leitura a partir da Constituição de 1988, São Paulo, Malheiros, 2005, pp. 45-68. 
 
297 BERCOVICI, Gilberto; OCTAVIANI, Alessandro. Direito e subdesenvolvimento: o desafio furtadiano. 
In: D’AGUIAR, Rosa Freire (Org.). Celso Furtado e a dimensão cultural do desenvolvimento. Rio de 
Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, 2013. p.17-19 
 
298 BERCOVICI, Gilberto; OCTAVIANI, Alessandro. Direito e subdesenvolvimento: o desafio furtadiano. 
In: D’AGUIAR, Rosa Freire (Org.). Celso Furtado e a dimensão cultural do desenvolvimento. Rio de 
Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, 2013, p.17 



 

89 
 

 Dentre os preceitos constitucionais para a superação do subdesenvolvimento, 

a redução das desigualdades sociais e regionais será tomada com especial atenção, 

por ter direta vinculação aos resultados da pesquisa. 

4.4. Redução das desigualdades sociais e regionais 
 

 A redução das desigualdades regionais e sociais aparece como um dos 

objetivos da República Federativa do Brasil, presentes no artigo 3º da Constituição 

Federal. Mas sua análise vai muito além desse preceito constitucional.  

 Em uma síntese, a questão regional brasileira é trazida por Francisco de 

Oliveira em seu estudo de 1993: “a questão regional: a hegemonia inacabada”:  

“A Questão Regional, que no Brasil classicamente refere-se ao Nordeste, 
constituiu-se no século XIX, como resultado da forma de resolução das 
questões do mercado de trabalho e da terra, pela economia em expansão, no 
caso a cafeicultura capitalista do Sudeste. Depois de ter anulado seus 
concorrentes, pela violência física (repressão às revoluções regionais) e pelo 
uso dos recursos fiscais para autoincentivar-se, numa forma privatista, a 
burguesia paulista-cafeicultora revela-se incapaz para o exercício da 
hegemonia. Os anos 40 e 50 deste século foram a última oportunidade 
desperdiçada para reparar um processo fratuado e resolver a Questão 
Regional quando São Paulo não apenas sediava o poder industrial, como 
constituía a esperança. Novas forças sociais e políticas, complexamente 
maturadas nas duas últimas décadas, são agora os principais atores, aptos a 
resgatar o país e a Nação para a modernidade, mas a herança da hegemonia 
inacabada deixou um longo roteiro de desastres, que cabe, precisamente, 
desfazer. O estudo da Questão Regional, menos que 
um plaidoyernordestino, pode ser a chave para a compreensão daquela 
herança”299. 

 Algumas teorias desenvolvimentistas foram extremamente influentes na 

elaboração de políticas regionais no Brasil, como a teoria dos polos de crescimento 

(ou desenvolvimento), de François Perroux, a teoria da causação circular de Gunnar 

Myrdal e a teoria do crescimento desequilibrado de Albert Hirschmann (vide capítulo 

1).  

 Embora essas teorias tenham grande significado na questão regional, nenhuma 

delas foi tão influente quanto às teorias cepalinas, de Raul Prebisch e Celso Furtado 

(vide capítulo 1). As ideias da CEPAL foram, inclusive, em primeiro momento no Brasil, 

apresentadas em um diagnóstico elaborado por Celso Furtado, com finalidade a 
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solucionar à questão nordestina, no documento: “Uma Política de Desenvolvimento 

Econômico para o Nordeste”, em 1959300. 

 Gilberto Bercovici em sua tese de doutorado, na qual aborda de forma profunda 

a questão regional, afirma que: “o livre mercado tende a aumentar, não a diminuir as 

desigualdades regionais” 301  e que “a reversão espontânea do processo de 

concentração regional de renda é praticamente impossível”302. 

 Continua o autor: “como a integração econômica não planejada leva ao 

agravamento dos desequilíbrios regionais, é necessária uma política deliberada para 

que o desenvolvimento não acarrete a ampliação da concentração regional de 

renda”303 (...) “podemos afirmar, portanto, que a Questão Regional é uma questão 

diretamente ligada ao Estado brasileiro. Além de envolver aspectos concernentes à 

própria forma de Estado (o federalismo), sua resolução passa pelo poder político e 

pelas políticas públicas que afetam a distribuição territorial de renda no Brasil304.  

 Seguindo os postulados dos autores supramencionados, no capítulo 6 do 

presente estudo, abordaremos como a concentração de investimentos do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, como agente público financiador 

afeta nessa distribuição territorial de renda do país, por meio da análise bibliográfica 

e estatística dos investimentos do banco, sobretudo das privatizações e da política de 

“Campeãs Nacionais”.  

 

 

 

                                                                 
300  Esse documento é comentado de forma ampla na cinebiografia de Celso Furtado: Um Longo 
Amanhecer.  
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CAPÍTULO V. A POLÍTICA E MACROECONOMIA BRASILEIRA DE 1990-2015: 
OS ASPECTOS CONJUNTURAIS QUE INFLUENCIARAM A CONCENTRAÇÃO 

DE INVESTIMENTOS 
 

5.1. Panorama político e macroeconômico brasileiro de 1990 a 1994. 
  

Muito discutia-se sobre a pouca eficiência estatal ao final do governo Sarney. 

A construção desenvolvimentista, inclusive em setores estratégicos, era vista de forma 

negativa. A nova proposta era de uma iniciativa privada, que, supostamente, tendia 

ao dinamismo e eficiência305. 

O início dos anos 90 foi marcado politicamente pela posse do primeiro 

presidente eleito desde 1960, no Brasil, a inflação superava os 80% ao mês e a 

economia encontrava-se estagnada. Essa foi a conjuntura encontrada por Collor ao 

assumir o país306. 

 O discurso de Collor foi pautado, de acordo com Lavínia Barros Castro: “na 

denúncia da corrupção, assistência às camadas mais desfavorecidas da sociedade e 

promessas de profundas reformas estruturais”307, tais reformas: “introduziram uma 

ruptura com o modelo brasileiro de crescimento com elevada participação do Estado 

e proteção tarifária, ainda que, na prática, a abertura comercial e financeira, bem como 

o processo de privatização, apenas deram seus primeiros passos no período de 1990-

94”308 

 A política industrial do governo Collor também fracassou, a questão prioritária 

dessa política foi sempre subordinada ao combate inflacionário, Castro afirma que: 

“os planos econômicos Collor I e II não apenas fracassaram em eliminar a inflação, 
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como resultaram em recessão e perda de credibilidade das instituições de 

poupança”309 

 Esse “processo de reformas” iniciado no governo Collor, teve continuidade no 

governo Itamar Franco. Neste governo surgiram, também, as bases do programa de 

estabilização que marcou o governo Fernando Henrique Cardoso310. 

 O período denotou, também, uma mudança do modelo de desenvolvimento. A 

mesma autora pontua que: “Durante o período de 1950-80, o Brasil cresceu a uma 

taxa média de 7,4% ao ano, e apenas em quatro ocasiões cresceu abaixo do marco 

de 4%. Esse crescimento esteve associado a uma política de substituição de 

importações, mas também a alguns episódios de promoção de exportações, como por 

exemplo, ao longo do “Milagre” (1968-73).” 311 , em seguida ela ressalta três 

características do modelo de industrialização brasileira do pós-guerra:  

“(1)a participação direta do Estado no suprimento da infraestrutura econômica 
(energia e transportes) e em alguns setores considerados prioritários 
(siderurgia, mineração e petroquímica); (2) a elevada proteção à indústria 
nacional, mediante tarifas e diversos tipos de barreiras não tarifárias; e (3) o 
fornecimento de crédito em condições favorecidas para a implantação de 
novos projetos”312 

Em sua obra: “o Cosmopolitismo de Cócoras”, José Luís Fiori diz que a década 

de 1990 foi marcada pela: “discussão em torno da origem, natureza e objetivos dos 

ajustes e reformas implementadas pelos três governos eleitos no período. Era o tempo 

em que se debatia o alinhamento ou não do governo brasileiro com o Consenso de 

Washington e com as políticas de corte neoliberal”313 
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Lea Vidigal Medeiros, também aponta o Consenso de Washington como um 

momento de relevância para dar azo às teses liberalistas que marcaram a década de 

1990: 

“Com a crise da década de 1980, que se iniciou com o “estrangulamento 
externo” e passou pela crise fiscal do Estado e pelo fim do regime militar, as 
lideranças políticas e empresariais brasileiras aderiram com entusiasmo às 
teses e políticas do chamado Consenso de Washington – um programa, 
formulado em conjunto pelo Governo dos Estados Unidos, FMI, Banco 
Mundial e BID, de estabilização monetária aliado a pacotes de reformas 
estruturais que visava à desmontagem do modelo desenvolvimentista, por 
meio da abertura e desregulamentação dos mercados e privatização das 
empresas e serviços públicos”314. 

De acordo com Maximiliano Martin Vicente, em seu estudo sobre: “A Crise do 

Bem-Estar Social e a Globalização”, as ideais neoliberalistas encontravam uma razão 

de existir e um contexto para serem arraigadas, contexto esse, marcado pelo avanço 

do capitalismo na disputa com o bloco socialista, ao final da guerra fria315. 

Ao elaborar sua crítica referente “A reconstrução do Brasil”, publicada pela 

Folha de São Paulo em 1999, Celso Furtado aborda que a política econômica seguida 

tradicionalmente no Brasil é responsável pelas graves distorções e crises 

intermitentes da balança de pagamentos, fato esse, imprescindível, para a 

compreensão da inflação crônica da economia brasileira em fases de crescimento e 

em fases de inflação316. 

 O economista critica a estratégia de estabilização que o governo brasileiro 

utilizou a partir de 1994, que segundo ele, ignorou a realidade conjuntural da 

sociedade brasileira, no que tange à instabilidade que ocasionou uma problemática 

na governabilidade brasileira desde a década de 1970, acarretada por uma realidade 

internacional marcada pelo alto preço do petróleo e ao final dos anos 70 pela grande 

elevação das taxas de juros no mercado internacional317 
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A citada crítica ao governo fica mais evidente quando aduz Furtado que:  

“O primeiro passo da nova política implantada há cinco anos consistiu em tirar 
proveito do aumento conjuntural de liquidez internacional. Deu-se, assim, 
mais elasticidade à oferta interna de bens de consumo, mas se inverteu a 
posição do balanço comercial que, de positivo, passou a ser fortemente 
negativo. Isso favoreceu a massa de consumidores, o que produziu 
dividendos políticos consideráveis. Como era de prever, logo se manifestou 
o desequilíbrio na balança de pagamentos. À diferença do ocorrido no 
passado, quando se enfrentava esse tipo de desequilíbrio manipulando o 
câmbio, dessa vez privilegiou-se a estabilidade de preços, facilitando o 
endividamento externo de curto prazo e elevando de forma exorbitante as 
taxas de juros. Essa política de juros altos provocou uma redução dos 
investimentos produtivos e uma hipertrofia dos investimentos improdutivos. O 
país começou a projetar a imagem de uma economia distorcida que se 
endivida no exterior para financiar o crescimento do consumo e investimentos 
especulativos, alienando o patrimônio nacional mediante um programa de 
privatizações. A recessão tornou-se inevitável. ”318. 

Fiori aduz que o ponto central para a inversão do quadro de exclusão da crise 

dos anos de 1980 foi o plano real, mas ressalta:  

“O fato decisivo para o sucesso do programa de estabilização posterior foi o 
retorno do país ao mercado internacional de capitais, a partir de 1991, 
viabilizado pela renegociação da dívida e pela liberalização no controle dos 
fluxos de capital externo. Foi assim que o Brasil chegou à segunda metade 
dos anos 90 sob a égide de um pensamento e uma política de corte 
neoliberal, cuja aposta fundamental era no acesso a mais um ciclo de 
inserção financeira internacional e crescimento acelerado. Hoje sabemos que 
dessa vez a velha história não se repetiu e várias diferenças podem ser 
reunidas para tentar entender esse momento, bem como as possibilidades 
que nos esperam no futuro próximo. Passada uma década, generaliza-se a 
convicção de que o recente ciclo de integração econômico-financeira das 
elites cosmopolitas parece ter destruído, quase integralmente, a idéia de um 
desenvolvimento mais autônomo ou nacional”319. 

Furtado assevera que o novo plano de estabilização que recomendava uma 

política compensatória fiscal e elevaria compulsoriamente a poupança, foi concebida 

nos Estados Unidos com a ajuda de técnicos do Fundo Monetário Internacional, afirma 

ele que essa nova política não levou em conta as peculiaridades do processo 

legislativo brasileiro que não possui nível de racionalidade perseguido pelos 

tecnocratas. Em seguida, o autor faz uma explanação sobre a estratégia do Fundo 
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Monetário Internacional, que segundo ele se baseava em um planejamento da 

recessão e que visava a dolarização, conforme expõe:  

“Assim, fez-se evidente que a economia brasileira se autocondenara a ter de 
apelar para uma ruinosa moratória cujo impacto internacional seria 
necessariamente considerável. Foi o temor a essa repercussão que abriu 
espaço para uma ação preventiva de apoio ao Brasil comandada pelas 
nações mais ricas e articulada pelo FMI. Mais uma vez evidenciou-se que as 
instituições internacionais são incapazes de mobilizar os recursos requeridos 
para evitar rupturas de pagamentos de grande vulto. Os parcos recursos que 
intermedeiam são aplicados a taxas de juros que pouco alívio trazem aos 
devedores. Não obstante a excepcionalidade do caso, os recursos postos à 
disposição do Brasil aprofundaram o endividamento do país, particularmente 
se se tem em conta que as condicionalidades do FMI agravam seriamente a 
recessão. A estratégia desse órgão baseia-se em um planejamento da 
recessão, cujo objetivo parece ser forçar a adoção de um sistema de 
"currency board", ou seja, a dolarização progressiva, à semelhança do 
ocorrido na Argentina. Isto implica que o Brasil, superendividado, deve 
compartilhar com o sistema financeiro internacional o governo do país. Diante 
dessa perspectiva teríamos de reconhecer que o recurso à moratória seria 
um mal menor em comparação com a abdicação da responsabilidade de 
autogovernar-se a que seríamos levados pela dolarização. O essencial é que 
o entendimento com os credores seja adequadamente programado no plano 
externo como no interno. Os aliados potenciais internos são os grupos 
industriais esmagados pelas taxas de juros exorbitantes e a classe 
trabalhadora, vítima do desemprego generalizado. Caberia inspirar-se no 
capítulo 11 do Código de Bancarrota dos Estados Unidos, conforme 
recomenda a Unctad. No plano externo, cabe lutar por uma reestruturação do 
sistema financeiro internacional, no sentido de reduzir a volatilidade dos 
fluxos de capital a curto prazo. Em síntese, voltar ao processo de 
endividamento externo ao sabor das vagas de liquidez do mercado financeiro 
internacional é aceitar o risco de uma moratória catastrófica, que parece ser 
o objetivo dos que se empenham em liquidar o que resta do patrimônio 
público (leia-se Petrobrás) e em ceder a instituições supranacionais o 
comando do sistema monetário brasileiro (leia-se dolarização). Se 
privatizarmos o atual sistema bancário controlado pelo governo (Banco do 
Brasil e Caixa Econômica Federal), estaremos em realidade submetendo a 
interesses privados os instrumentos da política econômica, o que significa 
tornar sem função o Banco Central. De toda forma, isso ocorrerá se 
mergulharmos numa progressiva dolarização, na conformidade dos 
compromissos assumidos com os credores externos sob a orientação do 
FMI”320. 

O autor então, diante desse contexto propõe uma discussão sobre como 

solucionar as questões que afligem o Brasil, delineando objetivos para o futuro, 

segundo ele, a luta deveria girar em torno de uma reforma de estruturas para retomar 

o processo de construção interrompido. Ele divide essa estratégia em uma ação, que 

possui três frentes: 1) reverter o processo de concentração patrimonial e de renda que 

está na raiz das distorções sociais que caracterizam o Brasil, seja por dispor de grande 

quantidade de solos aráveis não aproveitados, fontes de energia e mão-de-obra 
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subocupada, o que não seriam encontrados em outras partes do mundo, 

paradoxalmente, possui dezenas de milhões de pessoas subnutridas e famintas.  

 Ainda sobre essa primeira frente Furtado traz a visão do autor hindu Amartya 

Sen, dizendo que:  

“Esse autor demonstra com clareza que o problema das fomes epidêmicas e 
da pobreza endêmica em amplas áreas do mundo atual não seria resolvido 
mediante o aumento da oferta de bens essenciais nos países concernidos. É 
o que ele chamou de "enfoque da habilitação". Para participar da distribuição 
da renda social, é necessário estar habilitado por títulos de propriedade e/ou 
pela inserção qualificada no sistema produtivo. O que está bloqueado em 
certas sociedades é o processo de habilitação. Isso é evidente com respeito 
a populações rurais sem acesso à terra para trabalhar ou devendo pagar 
rendas escorchantes para ter esse acesso. O mesmo se pode dizer das 
populações urbanas que não estão habilitadas para ter acesso à moradia. As 
instituições que permitem a concentração em poucas mãos da formidável 
valorização das terras urbanas respondem pela miserabilidade de grandes 
massas da população. A pobreza em massa, característica do 
subdesenvolvimento, tem com frequência origem numa situação de privação 
do acesso à terra e à moradia. Essa situação estrutural não encontra solução 
por meio dos mecanismos dos mercados”321. 

A segunda frente abordada por Furtado é a do atraso nos investimentos no 

fator humano, que se traduz na disparidade entre especialistas e operários comuns, o 

autor utiliza como exemplo o salário do engenheiro de produção brasileiro comparar-

se com as nações desenvolvidas, enquanto o operário possui um nivelamento com os 

latino-americanos322. 

A terceira frente, para Furtado diz respeito à forma de inserção no processo 

de globalização, segundo o autor, esse processo: “traduz a prevalência das empresas 

transnacionais na alocação de recursos raros, decorrência da importância crescente 

do fator tecnológico na orientação dos investimentos”323. 

Quanto ao papel do BNDES, após a década de 1990, iniciaremos com uma 

síntese de Sérgio Lazzarini, na qual o autor explana: 
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“Mesmo depois da onda de liberalização e de privatização da década de 
1990, iniciada por Fernando Collor de Mello (1990-2) e impulsionada por 
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Na verdade, o banco atuou como 
protagonista dessas reformas em pelo menos três papéis: planejamento e 
execução das privatizações, financiamento dos adquirentes e compra de 
participações acionárias minoritárias em várias ex-estatais. Sobretudo no 
segundo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2007-10), o BNDES 
também se envolveu em várias operações de grande escala e ajudou a 
coordenar fusões e aquisições, no intuito de construir campeões nacionais”. 

 Nos primeiros anos da década de 1990, o BNDES já apontava para uma 

tendência de abandono da proposta desenvolvimentista que deu azo à sua criação, 

para se adequar aos parâmetros liberais desta década.  

 Ainda nesse momento histórico, presenciou-se um processo de alteração de 

finalidades no BNDES, que fez com que o banco na década de 1990 passasse a agir 

como um banco privado, que tivesse como foco, atuar como gestor da desestatização. 

Quanto ao montante de investimentos, dentre os anos de 1990 e 1993, reduziu-se em 

15% o valor médio desembolsado, e no mesmo período, os recursos disponibilizados 

ao banco, diminuíram em 10%. Em corolário a esse cenário, o BNDES possuía uma 

menor importância no financiamento produtivo, funcionando como um agente do 

PND324.  

 As prioridades, naquele momento, eram os “critérios de rentabilidade e risco na 

concessão dos financiamentos, perdendo a função estratégica de implementar 

políticas seletivas de crédito orientadas pelas prioridades estabelecidas nos planos de 

desenvolvimento”325 

 O banco passou a ter como finalidade a eficiência e a obtenção de lucros, por 

meio de incentivo à emissão de debentures e administração financeira de estoques 

de recursos, e passou a emitir títulos no mercado externo. No ano de 1991, além de 

empresas privadas, o banco passou a desembolsar pelo financiamento de empresas 

no Brasil, controladas pelo capital não nacional. Assim como reduziu o índice de 

nacionalização dos financiamentos da FINAME326 
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 No ano de 1991, também foi criado o programa “finamex” que tinha como 

finalidade apoiar: ““empresas exportadoras de bens de capital estabelecidas no país, 

nacionais ou estrangeiras, com base em instrumentos de financiamento competitivos 

com os similares no mercado internacional”, transformado em 1997 em BNDES-Exim: 

“passou a apoiar praticamente todos os setores exportadores, não apenas o setor de 

bens de capital, e o financiamento passou a cobrir 100% da produção exportada, tanto 

na linha pré-embarque quanto na pós-embarque”.327. 

 O Relatório anual do BNDES de 1992, versa, também, sobre um programa 

criado no bojo do BNDESPAR, em 1991, chamado Contec - Condomínio de 

Capitalização de Pequenas Empresas de Base Tecnológica328.  

 Entre 1991 e 1994, as seguintes empresas passaram a ter o controle acionário 

assumido pelo setor privado: “Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas), 

Usiminas Mecânica, Companhia Siderúrgica do Nordeste (Cosinor), Aços Finos 

Piratini S. A., Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), Companhia Aços Especiais 

de Itabira (Acesita), Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Companhia Siderúrgica 

Paulista (Cosipa), Aço Minas Gerais S/A – Açominas, Material Ferroviário S/A 

(Mafersa), Companhia Eletromecânica Celma, Serviço de Navegação da Bacia do 

Prata (SNBP), lndag S.A, Petroflex Indústria e Comércio S.A, Cia. Petroquímica do 

Sul (Copesul), Cia Nacional de Álcalis (CNA), Nitriflex S.A Indústria e Comércio, 

Fertilizantes Fosfatos S.A, Polisul Petroquimica S.A, Cia. Indústria de Polipropileno 

(PPH), Poliolefinas S. A., Oxiteno Goiás Fertilizantes S.A (Goiásfertil), Cia Brasileira 

de estíleno (CBE), Ultrafértil, Fosfértil, Petroquímica União S.A. (PQU), Mineração 

Caraíba Ltda, Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer)”329 
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5.2. A Macroeconomia e política brasileira em Fernando Henrique Cardoso, Lula e 

Dilma Rousseff  

    

 5.2.1. O governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). 
 

 No dia 01 de janeiro de 1995, empossava-se como presidente do Brasil 

Fernando Henrique Cardoso. Logo ao assumir, o presidente já tomava como discurso 

o tema da estabilização, pois nos governos anteriores, em menos de dez anos, cinco 

planos com esse viés foram frustrados: Cruzado (1986), Bresser (1987), Verão (1989), 

Collor I (1990) e Collor II (1991)330.  

 Era um momento de intensa pressão, Fábio Giambiagi aponta três motivos para 

esse cenário:  

“Em primeiro lugar, a economia se encontrava em claro processo de 
superaquecimento, o que trazia à memória o fantasma do Plano Cruzado, em 
que um boom de consumo mal administrado tinha provocado o colapso da 
estabilidade: no quarto trimestre de 1994, a expansão do PIB em relação ao 
mesmo período do ano anterior tinha sido de 11%. Em segundo, estava em 
curso a crise do México, na qual a situação do balanço de pagamentos (BP) 
de final de 1994 levou a uma drástica desvalorização – com efeitos sérios 
sobre o currency board argentino -, o que começava a alimentar a suspeita 
de que regimes de câmbio rígido poderiam não acabar bem e que o Brasil 
pudesse ser o próximo país a ser afetado por uma crise similar. Em terceiro 
– e como efeito combinado do crescimento da demanda agregada e da 
redução da entrada de capitais associada ao ambiente externo -, as reservas 
internacionais no Brasil começaram a cair. O Plano real tinha sido lançado 
em junho de 1994 com US$ 43 bilhões de reservas internacionais, que, já em 
dezembro, tinham caído para US$ 39 bilhões. Em março de 1995 as reservas 
já estavam em US$ 34 bilhões, e continuaram a diminuir até US$ 32 bilhões 
em abril, antes de começarem a se recuperar em função da reação oficial”.331  

  

 Lea Vidigal Medeiros ressalta um descomprometimento público do governo em 

relação à economia, consubstanciado por meio do que se chamou de “Reforma do 

Estado”, ao importar a vertente americana do “Law and Economics”, reforma essa que 

foi engendrada por meio de emendas constitucionais e a criação de novas entidades 

da administração pública, que baseadas na estrutura norte-americana, passaram a se 
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chamar agências e seriam independentes quando relacionadas à política 

governamental.332 

 A inflação resistia à queda, sendo que nos primeiros 12 meses de plano real, 

ou seja, de julho de 1994 a junho de 1995, a variação medida pelo INPC, que era o 

índice de preços ao consumidor à época, foi de 33%333 

 No início do ano de 1995, o real não era visto de forma positiva, receava-se a 

volta da inflação, a economia passava por um superaquecimento e o balanço de 

pagamentos por uma deterioração. De acordo com Fábio Giambiagi, esse cenário fez 

com que em março de 1995 surgisse um movimento de reação com as seguintes 

medidas:  

“Uma desvalorização controlada, da ordem de 6% em relação à taxa de 
câmbio da época, após o que o Banco Central passou a administrar um 
esquema de microdesvalorizações, através de movimentos ínfimos de uma 
banda cambial com piso e teto muito próximos; uma alta da taxa de juros 
nominal, que — expressa em termos mensais — passou de 3,3% em 
fevereiro para 4,3% em março, aumentando o custo de carregar divisas”334. 

 

 Após tais medidas, os valores em reservas internacionais em 1995 fecharam 

em US$52 bilhões e a inflação cedeu por quatro anos consecutivos. Nesse contexto, 

Giambiagi aponta como motivos para a “salvação” do plano real:  

“a política monetária, pois sem os juros altos daquela época dificilmente ele 
teria escapado de sofrer o mesmo destino que os planos que o antecederam; 
e a situação do mercado financeiro internacional, pois se este não tivesse 
retornado à ampla liquidez e busca pela atratividade dos mercados 
emergentes, a política monetária per se provavelmente teria sido incapaz de 
assegurar o êxito do Plano”335. 

O Produto Interno Bruno teve mais de 3% de queda entre o primeiro e terceiro 

trimestre de 1995, atingindo nesse período queda de 9% nas indústrias. Em 

contraposição aos bons reflexos de baixa inflacionária durante os primeiros quatro 

                                                                 
332  MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: 
BNDES E PLANEJAMENTO. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. 2016, p. 225. 
 
333 GIAMBIAGI, Fábio. Estabilização, Reformas e Desequilíbrios macroeconômicos: os anos FHC. Em: 
Economia Brasileira Contemporânea (1995-2004). Editora Campos Elsevier. 2005. P. 168. 
 
334 GIAMBIAGI, Fábio. Estabilização, Reformas e Desequilíbrios macroeconômicos: os anos FHC. Em: 
Economia Brasileira Contemporânea - 2ª edição (1995-2010). Editora Campos Elsevier. 2005. P. 185 
 
335 GIAMBIAGI, Fábio. Estabilização, Reformas e Desequilíbrios macroeconômicos: os anos FHC. Em: 
Economia Brasileira Contemporânea - 2ª edição (1995-2010). Editora Campos Elsevier. 2005. P. 185 
 



 

101 
 

anos de governo Fernando Henrique Cardoso, pôde-se constatar, de acordo com 

Giambiagi, um forte desequilíbrio externo e contornos de crise fiscal336. 

 No âmbito das políticas sociais, Sônia Draibe focaliza a concepção, desenho e 

propostas de Fernando Henrique Cardoso, dentre 1996 e 1998. A autora define como 

ambiciosa a definição da proposta do presidente, cuja apresentação, segundo ela, 

tomou contornos complexos337.  

O documento intitulava-se: uma estratégia de desenvolvimento nacional e 

exprimia opiniões e propostas decantadas há catorze meses de iniciado o governo338 

e tinha como condições necessárias: consolidar e garantir a estabilidade 

macroeconômica, promover a Reforma do Estado, da Administração, a Reforma 

Tributária e a Reestruturação dos Serviços Sociais Básicos e como Política de 

Investimentos: “Reforçar a participação do BNDES, das empresas estatais, da 

indústria automobilística e das áreas de habitação, saneamento e desenvolvimento 

urbano. Intensificar a formação e reciclagem profissional e apoiar os programas de 

geração de emprego e renda”339 

 No que se refere ao modelo de negócios do BNDES, Musaccio e Lazzarini 

apontam uma significativa mudança, após a execução do programa nacional de 

privatização e da estabilização dos preços, com o plano real, de 1995, 

supramencionados e os investimentos do banco, em grande parte, decorria do 

investimento em ações, que se mostrava uma atividade continuamente lucrativa.340 

                                                                 
336 GIAMBIAGI, Fábio. Estabilização, Reformas e Desequilíbrios macroeconômicos: os anos FHC. Em: 
Economia Brasileira Contemporânea - 2ª edição (1995-2010). Editora Campos Elsevier. 2005. P. 169 
 
337 DRAIBE, Sônia. A política social no período FHC e o sistema de proteção social. Tempo soc.,  São 
Paulo ,  v. 15, n. 2, p. 63-101,  Nov.  2003 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
20702003000200004&lng=en&nrm=iso>. access on  13  Dec.  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-
20702003000200004. 
 
338 DRAIBE, Sônia. A política social no período FHC e o sistema de proteção social. Tempo soc.,  São 
Paulo ,  v. 15, n. 2, p. 63-101,  Nov.  2003 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
20702003000200004&lng=en&nrm=iso>. access on  13  Dec.  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-
20702003000200004. 
 
339 BRASIL, Presidência da República. (1996),  Uma estratégia de desenvolvimento social. Brasília. 
Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/uma-
estrategia-de-desenvolvimento-social-1996. 
 
340 MUSACCIO, Aldo; LAZZARINI, Sérgio.  Reinventando o Capitalismo de Estado: O Leviatã nos 
negócios: Brasil e Outros Países. 2015. P.287-288. 



 

102 
 

O Relatório anual do BNDES aponta para o ano de 1995, três traços 

dominantes para a evolução da economia, o primeiro remonta a continuidade do 

crescimento observado em 1993 e 1994, destacando a expansão do crescimento na 

agropecuária em 5,9%, enquanto serviços alcançou 5,7% e a indústria 2%; o segundo 

ponto destacado foi o aprofundamento do esforço de estabilização, o que gerou a 

redução das taxas de inflação; e o terceiro foi a reversão do saldo comercial, com uma 

mudança expressiva do superávit de 1994, encerrando o ano com um déficit na 

balança comercial superior à US$ 3 bilhões341.  

 Quanto ao nível de atividade, o comportamento da produção nesse ano, foi 

influenciado pelo dinamismo industrial no ano anterior. Sendo que em dezembro de 

1994, o indicador dessazolanizado da produção atingiu quase 13% a mais que o índice 

médio daquele ano, o que fazia com que a expectativa de produção do ano de 1995 

fosse grande. O governo, entretanto, diante dos riscos que esse cenário apresentava 

ao processo de estabilização, pela pressão sobre os preços e deterioração da balança 

comercial, tomou medidas que restringiram o crédito, contendo o ritmo de expansão 

da indústria342. 

O relatório também demonstra em quais aspectos o BNDES concentraria os 

seus esforços naquele contexto: 

“Modernização e internacionalização bem-sucedida da economia brasileira, 
através do financiamento ao comércio exterior, da reestruturação da indústria 
e do incentivo ao incremento da competitividade empresarial; promoção de 
estratégias visando aumentar a geração de emprego e renda, atuando assim, 
para a minimização do custo social da reestruturação produtiva; coordenação 
do financiamento e regulação dos investimentos privados em infra-estrutura 
econômica, visando sua modernização, adaptação e expansão e superando, 
assim, o principal obstáculo hoje existente ao desenvolvimento da atividade 
produtiva no Brasil; e gerenciamento do Programa Nacional de 
Desestatização (PND), mantendo seu papel de gestor do Fundo Nacional de 
Desestatização (FND) e secretariando o Conselho Nacional de 
Desestatização, na implementação de decisões voltadas para o 
reordenamento do Estado e a regulação das parcerias com a iniciativa 
privada”343.  

 Lea Vidigal Medeiros cita algumas reformas constitucionais e legais, à época 

do início da presidência de Fernando Henrique Cardoso, que aprofundaram o 

processo de privatização, como por exemplo:  

“(i) a abertura da exploração dos serviços de gás canalizado pelos Estados 
mediante concessão à iniciativa privada (Emenda Constitucional n. 5 de 
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1995); (ii) a eliminação da distinção prevista constitucionalmente (art. 171) 
entre empresa brasileira e empresa de capital nacional (Emenda 
Constitucional n. 6 de 1995); (iii) a possibilidade de contratação com 
empresas privadas das atividades monopolizadas pela União (art. 177 da 
Constituição), de exploração, refino e transporte de petróleo e gás (Emenda 
Constitucional n. 9, de 1995); (iv) a determinação realização da pesquisa e 
lavra de recursos minerais e aproveitamento de potencial hidráulico por 
empresas constituídas sob  as leis brasileiras e que tenham sede e domicílio 
no país (Emenda Constitucional n. 6 de 1995); (v) a possibilidade de 
delegação da exploração dos serviços de telecomunicações a empresas 
privadas por meio de concessão (Emenda Constitucional n. 8, de 1995 e Lei 
n. 9.472 de 1997); Edição de leis regulando as concessões e permissões de 
serviços públicos para a iniciativa privada (Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995 e Lei n. 9.074 de 1995); e a implementação do enorme programa de 
privatizações de empresas estatais e concessões de serviços públicos tanto 
no âmbito federal como no estadual”344.   

No ano de 1996, houve uma continuação no processo de crescimento da renda 

no Brasil, a expansão alcançou 2,9% ao final do ano, fazendo com que o Produto 

Interno Bruto tivesse um crescimento acumulado de 18%, levando em consideração 

o período de quatro anos345. 

O setor agropecuário demonstrou um crescimento de 3,1%, com azo no 

aumento de 7,8% na produção animal. E apenas uma pequena queda de 0,8% no 

segmento de lavouras, o que foi considerado positivo, pois as expectativas para 

aquele ano eram de forte quebra no setor agrícola, os setores de serviços e industrial, 

incluindo a construção civil, extração mineral e serviços industriais de utilidade pública, 

além da indústria de transformação tiveram um crescimento de 3,3 % e 2,3%, 

respectivamente.346 

O banco continuou como parte dos esforços para a estabilização econômica. 

Em 1996 houve um aprofundamento nesse processo, o que gerou, em corolário, uma 

significativa redução inflacionária, alcançando nesse ano, de acordo com os índices 

IGP-FGV, INPC-IBGE e IPC-Fipe, 9,5%347.  

O IPA encerrou o ano de 1996 com a variação de preços de 8,1%, considerando 

apenas os preços industriais, essa taxa é de 3,9%. Dentre os preços ao consumidor, 

observou-se: “a) menor alta nos preços dos serviços e contratos privados, tais como 

alugueis, mensalidades escolares e assistência médica; b) deflação de preços dos 
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itens de vestuário, que caíram 3,1%; e c) redução das margens de lucro praticadas 

pelos segmentos de varejo”348. 

  A balança comercial fechou em déficit pelo segundo ano consecutivo, 

alcançando um saldo negativo de US$ 5,5 bilhões de reais no ano, totalizando US$ 

24, 3 bilhões no saldo em transações correntes349. 

 No que tange ao nível da atividade, constatou-se no início de 1996 um 

comportamento mais tímido que o início do ano anterior, na produção industrial. 

Entretanto, ao longo do ano, algumas medidas liberalizantes foram aprovadas. Dentre 

elas: “a ampliação do prazo para financiamento de cartões de crédito e crediários, a 

liberalização de operações de leasing e a redução do IOF sobre operações de crédito 

ao consumidor” 350 . Essas medidas, dentre outras, possibilitaram um gradual 

crescimento, permitindo que a indústria de transformação, superasse um declínio 

superior a 10% no primeiro trimestre do ano, fechando o ano de 1996 com um 

crescimento de 0,8%351.  

 Os investimentos em 1996 alcançaram o montante de R$ 9,7 bilhões, o que 

representou um crescimento de 25%, em relação ao ano anterior352. 

 Em 1997, as aplicações do BNDES totalizaram 19,1 bilhões de reais, sendo 

17,9 bilhões em desembolsos de longo e curto prazos e 1,2 bilhão em operações no 

mercado secundário. 

 Os demais recursos captados pelo banco advieram por meio da carteira de 

ações da BNDESPAR no mercado doméstico de capitais, captações no mercado 

internacional e transferências do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Sendo que mais 

da metade das aplicações surgiram de aplicações passadas353.  

 Na economia, a inflação permanecia diminuindo e a renda per capita subia junto 

ao Produto Interno Bruto pelo quinto ano consecutivo. Diferentemente dos anos 

anteriores, o crescimento havia sido liderado pela indústria. No que se refere ao 
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controle das contas públicas: “as necessidades de financiamento do setor público 

foram da ordem de 4% do PIB354. 

 Em 1998 o crescimento real do BNDES, em desembolsos, atingiu a margem 

dos 6%, representando um total de 21,2 bilhões de reais, dentre eles, 19 bilhões em 

investimentos de longo e médio prazos e 2,2 bilhões no mercado secundário. Em 

termos macroeconômicos, a inflação atingiu apenas 0,8% em dezembro. Nas contas 

externas, as exportações foram afetadas por uma combinação de dois fatores: “preços 

baixos, especialmente das commodities e colapso da demanda dos países 

asiáticos”355 Houve, também, um déficit, no que tange ao confronto entre as 

exportações e importações que totalizou US$ 6,4 bilhões356. 

 Ainda durante o ano de 1998, durante as eleições presidenciais, Fernando 

Henrique Cardoso negociava um acordo com o Fundo Monetário Internacional, com 

finalidade a enfrentar: “o esgotamento da disposição do resto do mundo em continuar 

a financiar déficits em conta corrente da ordem de US$ 30 bilhões”357 o que gerava: 

“uma fuga de capitais, porque o temor de uma desvalorização vista como iminente 

estava estimulando a troca, de reais por dólares, antes que ocorresse a mudança 

cambial e/ou a adoção de algum tipo de controle de capitais”358  

 O apoio do Fundo ao Brasil, adveio de um pacote de ajuda externa no montante 

de US$ 42 bilhões, sendo que US$ 18 bilhões eram do próprio FMI e o restante 

advinha de outros organismos multilaterais e de governos, dentre eles: “Estados 

Unidos, a Grã-Betanha, a Itália, a Alemanha, a França, o Japão e a Espanha”359 
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 O acordo trazia um aperto fiscal, que gerou um superávit de 2,6% no PIB em 

1999, e 2,8% e 3,0% do PIB em 2000 e 2001, respectivamente, mantendo, entretanto, 

a política cambial inalterada360 

 Para Fábio Giambiagi, dois obstáculos, ao acordo, revelaram-se insuperáveis: 

“O primeiro foi o ceticismo com que foi recebido pelo mercado, pouco disposto 
a essa altura a considerar que o Brasil poderia escapar de uma 
desvalorização. E o segundo foi a rejeição, pelo Congresso, de uma das mais 
importantes medidas do programa fiscal proposto em outubro de 1998: a 
cobrança de contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos. Ela 
foi rejeitada pelo Congresso nos últimos dias de suas propostas. Em tais 
circunstâncias, o pessimismo externo aumentou e a perda de divisas se 
acelerou, com o país enfrentando semanas nas quais a queda de reservas 
chegou em certos dias a ser de US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão”361. 

 Ainda de acordo com Giambiagi, essa desvalorização: “não teve os efeitos 

inflacionários que inicialmente temiam os que a ela se opunham nos anos anteriores”, 

apontando o autor alguns fatos que mantiveram a baixa inflação: 

“A desvalorização ocorreu em um momento de “vale” da produção industrial: 
no primeiro trimestre de 1999, esta estava 3% abaixo do primeiro trimestre 
de 1998 que, por sua vez, era 3% inferior ao primeiro trimestre de 1995, 
gerando uma contração de demanda que diminuiu muito a chance de repasse 
do câmbio aos preços; Quase cinco anos de estabilidade e a desmontagem 
dos mecanismos de reajuste tinham de fato mudado a mentalidade 
indexatória dos agentes econômicos, que tinha prevalecido até o Plano Real. 
A baixa inflação mensal inicial — variação do IPCA de 0,7% em janeiro e 
1,1% em fevereiro — apesar da megadesvalorização ocorrida — diminuiu 
muito o temor de uma grande propagação dos aumentos de preços. A política 
monetária rígida — caracterizada por uma taxa de juros real de 15% em 1999 
— cumpriu o papel esperado de conter o ritmo de remarcações e de apreciar 
o Real, após o overshooting inicial. O cumprimento sucessivo das metas 
fiscais acertadas com o FMI criou uma confiança crescente de que a 
economia seria mantida sob controle. O aumento do salário mínimo em maio 
de 1999, de menos de 5% nominais, quando muitos analistas ainda 
projetavam taxas de inflação da ordem de 20%, teve um papel crucial nas 
negociações salariais da época, balizando reajustes baixos. A definição, em 
junho, de uma meta de inflação de 8% para o ano completou o ciclo de 
medidas para ajustar a economia a uma inflação superior à de 1998, porém, 
inferior a dois dígitos”362. 
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 Gesner Oliveira e Frederico Turolla ressaltam a não uniformidade entre os 

mandatos de Fernando Henrique Cardoso, destacando o que chamam de: “tríplice 

mudança de regime” no segundo mandato: 

“O regime de câmbio fixo, flexibilizado pelas bandas cambiais, foi substituído 
por uma flutuação suja, na qual o Banco Central manteve a intervenção na 
forma de venda pontual de reservas e oferta de títulos públicos indexados à 
taxa de câmbio; O regime monetário, anteriormente atrelado à defesa das 
bandas cambiais, foi substituído pelo sistema de metas inflacionárias; O 
regime fiscal foi alterado a partir da introdução, no fim de 1998, de um 
compromisso de política econômica relativo à manutenção de um superávit 
primário elevado o suficiente para produzir a estabilização da razão entre a 
dívida pública e o Produto Interno Bruto (PIB)”363.  

 Para a presidência do Banco Central do Brasil foi eleito Armínio Fraga. Em 

primeiro momento, ele anunciou duas providências: “a elevação da taxa de juros 

básica; e o início de estudos para a adoção do sistema de metas de inflação”364 

 O ano de 1999, foi marcante na economia brasileira, sobretudo, por três fatores: 

o primeiro é a adoção do regime de câmbio flutuante, o segundo é a alteração do 

regime monetário, com introdução de metas inflacionárias, o terceiro é o cumprimento 

das metas fiscais acordadas com o Fundo Monetário Internacional. Iniciando-se, aqui, 

o Tripé Macroeconômico. Nesse cenário, a inflação teve um início favorável, após uma 

forte desvalorização do real no mês de janeiro. Posteriormente a essa desvalorização, 

presenciou-se um aumento nas taxas inflacionárias, sobretudo dos preços no atacado, 

gerando um reflexo no ajuste dos preços relativos, tendo como consequência, o 

aumento dos custos decorrentes do encarecimento dos insumos importados. 

Contudo, a partir do mês de março, a inflação sofreu nova significativa queda, 

mantendo durante todo o ano, uma taxa estável e tendo seu fechamento, de acordo 

com o índice de preços ao consumidor, em 9%365.  

 No que concerne ao nível de atividade, o ano foi marcado por uma lenta 

recuperação, fazendo com que o PIB expandisse apenas 0,82%, tendo como principal 

impulso, os 9% de crescimento na agropecuária. No que se refere às contas públicas 
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o compromisso do governo foi focado na austeridade fiscal. Nas contas externas o 

período fechou em déficit comercial de US$ 1,2 bilhão. Os investimentos externos 

diretos atingiram a marca de US$ 30 bilhões, o que representou um recorde na história 

do país366.  

 No ano 2000, a inflação permaneceu com índices controlados, o IPCA apontou 

5,97%, a evolução favorável da inflação, permitiu uma redução nas taxas básicas de 

juros, de 19%, em janeiro, para 15,75% em dezembro, uma maior redução nos juros 

foi obstaculizada pela alta nos preços do petróleo e as incertezas do ambiente 

externo367.  

 As contas públicas acumularam um superávit primário de R$ 38,2 bilhões, em 

superávit do PIB e a preços do último mês do ano, o superávit foi de 3,56%. Vale 

lembrar que em 2000, foi aprovada no Brasil a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi 

elaborada com finalidade a colaborar para um regime de administração responsável 

nos três níveis de governo. No front externo, presenciou-se um crescimento das 

exportações, que giraram na faixa dos 14,7%, e o saldo da balança comercial fechou 

em déficit, mais uma vez, acumulando US$ 697 milhões368.  

 O ano de 2001 foi marcado pela desaceleração da economia mundial, 

racionamento de energia, aumento nas taxas de juros e a crise argentina. A inflação 

fechou em 7,67%, de acordo com o IPCA, acima da média estipulada pelo governo, 

sobretudo pela pressão dos reajustes das tarifas e preços administrados, combinada 

com um pequeno repasse da desvalorização da moeda para os preços finais369. 

 As contas públicas apresentaram um desempenho favorável, com um superávit 

acumulado do setor público de R$ 46,5 bilhões. No que tange ao nível de atividade, o 

crescimento real do PIB alcançou 2%, destacando-se o desempenho favorável da 

produção física de bens de capital, sobretudo aqueles voltados à geração de energia 

elétrica e à atividade agrícola370.  

 No ano de 2002, a inflação atingiu, de acordo com o IPCA 12,53%, resultado 

puxado, principalmente, pela desvalorização cambial, que fechou em 52,25%. O PIB 
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brasileiro teve um crescimento acumulado de 1,52% e a renda per capita expandiu-se 

em 0,21%. Dentre os setores econômicos, a agropecuária registrou um crescimento 

de 5,79%, já a indústria e os serviços cresceram, respectivamente, 1,52% e 1,49%. 

Dentro do setor industrial, destacou-se o segmento da extrativa mineral, que se 

expandiu 10,39%, nos serviços, as comunicações lideraram o crescimento com 

7,40%371.  

 As contas públicas demonstraram um desempenho favorável tendo alcançado 

um superávit de 3,96% do PIB. No front externo a balança comercial teve um saldo 

favorável de US$ 13 bilhões, influenciado pela desvalorização cambial372. 

 Lea Vidigal Medeiros aponta, no que tange ao BNDES no processo de 

privatização, traz que:  

“As privatizações, no período 1995-2002, transformaram as estruturas das 
empresas brasileiras, que progressivamente passaram a ser conectadas 
entre si, configurando oligopólios. A participação do BNDES no processo de 
privatizações como gestor do Fundo Nacional de Desestatização, executor 
das alienações, participante dos consórcios compradores – função que tornou 
o BNDES detentor de participações no capital das empresas recém 
privatizadas – e financiador das aquisições foi realizada de maneira a manter 
um vínculo entre o banco e os grandes grupos beneficiados”373. 

 

 Em 1995 foram privatizadas as empresas Excelsa, Copene, CPC, Salgema, 

CQR, Pronor e Nitrocarbono, totalizando 949,3 milhões de reais, em 1996, a 

Polipropileno, a Koppol, a Deten, a Polibrasil, a EDN, REFSA Malha Oeste, REFSA 

Malha Centro-Oeste, REFSA Malha Sudeste, REFSA Malha Tereza Cristina, REFSA 

Malha Sul e Light, totalizando cerca de 4,7 bilhões de reais, em 1997, mais 

participações da Light, da Excelsa, CVRD, Malha Nordeste, Tecon 1 (Codesp), e 

Meridional, em 1998 a Gerasul, a Malha Paulista, a Cais de Capuaba, a Cais de Paul, 

Tecon 1 do Porto de Sepetiba, Roll-on – Roll off – Porto do Rio de Janeiro e o Porto 

de Angra dos Reis, totalizando cerca de 1 bilhão de reais, em 1999 a Datamec, outra 

parcela da Gerasul e a Codeba, em 2000 mais uma parcela da Gerasul, quase 8 

bilhões de reais em venda da Petrobrás, e o Banespa, totalizando cerca de 14,3 

bilhões de reais. Em 2001, mais aproximadamente 385,3 milhões de reais da 
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Petrobrás e o Banco do Estado de Goiás, já em 2002, o Banco do Estado do 

Amazonas e uma oferta pública pela CVRD374.  

 O processo de privatização levou concentração dos investimentos do banco, 

por porte empresarial e por região, partindo dos pressupostos conjunturais acima 

estabelecidos. Essa análise, é realizada no capítulo 6 dessa pesquisa, e aponta 

comparações sobre as afetações deste período histórico para os indicadores 

estabelecidos e as políticas elaboradas nos governos subsequentes, sobretudo, a 

política de “Campeãs Nacionais”. 

5.2.2. A Era Lula (2003-2010) 
 

 Em 2003, ao assumir o governo, Lula se encontrava em uma conjuntura que 

passara, de acordo com Eduardo Fagnani, por dois movimentos estruturais opostos: 

“O primeiro aponta o rumo da estruturação de políticas inspiradas no Estado de Bem-

Estar. Esse processo ganhou impulso na luta pela redemocratização e desaguou na 

Constituição de 1988. O segundo, ocorrido entre 1990 e 2002, aponta no sentido 

contrário, da tentativa de desestruturação dessas conquistas”375  

 Sua ascensão ao poder foi um momento representativo, determinando, 

segundo Fábio Giambiagi, dois significados: “Em primeiro lugar, em termos político-

ideológicos, representou a ascensão da esquerda ao poder, através do Partido dos 

Trabalhadores (PT) (...) Em segundo lugar, a perspectiva de um governo Lula servia 

como um teste importante para a economia brasileira. De fato, durante anos, 

inicialmente com as reformas dos governos Collor/Itamar Franco e, mais 

especialmente, após o Plano Real, as autoridades tinham assumido o discurso das 

mudanças estruturais”376. 

 O mesmo autor explana que ao adentrar no poder, o Partido dos Trabalhadores 

passou por um processo de moderação, aproximando-se do centro político, 
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abandonando bandeiras que historicamente apoiou, como a moratória da dívida 

externa377 

Alexandre de Freitas Barbosa, quando analisa os oito anos de governo Lula, 

aponta um plano de contradições que move a sociedade brasileira, para além do juízo 

que se faz do personagem:  

“Quais são elas? Um filme em câmera lenta nos ajuda a visualizá-las. O país 
da retomada do crescimento econômico, hoje em desaceleração, com 
agravamento dos problemas de infraestrutura; dos avanços sociais em 
termos de redução da desigualdade de renda e de ampliação do acesso a 
algumas políticas públicas; do maior protagonismo do país no cenário 
internacional, arvorando-se o presidente inclusive à condição de "pai dos 
pobres" global; do enrijecimento do debate político a partir de uma aliança de 
poder que vai da direita à esquerda com todos os matizes intermediários; do 
operário que cede aos apelos da bancada ruralista e usa um boné do MST; 
da crescente cooptação dos movimentos sociais, ao mesmo tempo em que 
estes veem algumas de suas bandeiras serem transformadas em políticas 
concretas; do slogan "país rico é país sem pobreza", tão do agrado da alta 
finança; da ofensiva da mídia, que ataca o presidente operário, cerceando o 
seu raio de ação; e, finalmente, das recentes manifestações, que revelam o 
abismo entre as conquistas do governo e as desigualdades estruturais em 
termos de acesso às políticas sociais, no seu sentido amplo, e aos direitos de 
cidadania”378 

 As opiniões contraditórias, também são ressaltadas pela análise de Pedro 

Cezar Dutra Fonseca, André Moreira Cunha, Julimar da Silva Bichara, que afirmam:  

“Atualmente se registra uma controvérsia sobre o desempenho da economia 
brasileira a partir do Governo Lula (2003-2010). De um lado, vários 
economistas, e o próprio discurso oficial, enfatizam o que consideram ser 
altas taxas de crescimento, principalmente se forem levados como padrão de 
comparação os oito anos anteriores, do Governo Fernando Henrique 
Cardoso, e, mais recentemente, a crise financeira global que se apresentou 
de forma mais nítida a partir de 2008. Em decorrência, vários autores têm 
sugerido a interpretação de que estaria de volta o desenvolvimentismo 
brasileiro, ressaltando mudanças na condução da economia com relação aos 
governos das décadas de 1980 e 1990. (...) Outros, concordando com a 
guinada de rumo, mas de forma crítica ao lamentar o abandono da ortodoxia 
pelos ímpetos redistributivistas que o governo manifestaria, como se mostrará 
adiante, admitem as tendências desenvolvimentistas do governo Lula e as 
interpretam como uma forma de populismo, lembrando a antiga relação, 
tradicional nas análises sobre economia latino-americana, 
desenvolvimentismo, substituição de importações e populismo”379.  

                                                                 
377 GIAMBIAGI, Fábio. Estabilização, Reformas e Desequilíbrios macroeconômicos: os anos FHC. Em: 
Economia Brasileira Contemporânea (1995-2010). Editora Campos Elsevier. 2005. P. 198 
 
378  BARBOSA, Alexandre de Freitas. "Era Lula", "Desenvolvimentismo" e as desigualdades 
estruturais. Rev. Inst. Estud. Bras.,  São Paulo ,  n. 58, p. 135-136,  June  2014 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0020-
38742014000100007&lng=en&nrm=iso>. access 
on  28  Dec.  2016.  http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-901X.v0i58p135-136. 
 
379 FONSECA, Pedro Cezar Dutra; CUNHA, André Moreira; BICHARA, Julimar da Silva. O Brasil na 
Era Lula: retorno ao desenvolvimentismo?. Nova econ.,  Belo Horizonte ,  v. 23, n. 2, p. 403-
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 Um documento de relevância, no que tange ao debate programático adotado 

pelo partido, foi divulgado em 2001, e intitulado: “Um outro Brasil é possível”, dentre 

suas principais propostas, constavam-se a: “Renegociação da dívida externa, 

limitação, na forma de um percentual-teto das receitas, da disponibilidade de recursos 

destinados ao pagamento de juros da dívida pública”380 

 No âmbito econômico, deve-se destacar o programa batizado de “A ruptura 

necessária”, que foi aprovado pela máxima instância deliberativa do partido, em um 

encontro nacional em Olinda, no ano de 2001. Dentre as consequências desse 

programa, surgiu o documento que instituiu o projeto “Fome Zero”, que dentre suas 

proposições, trazia: 

“Conceder benefícios previdenciários de 1 SM aos trabalhadores não 
contribuintes do INSS do meio urbano, estimando-se explicitamente que “o 
efeito decorrente da inclusão dessa nova massa de indivíduos na Previdência 
poderá provocar um aumento da ordem de 2% do PIB na despesa de 
benefícios”  (Na tabela que definia os usos e fontes) financiar o “Fome Zero” 
através de um sistema de cupons de alimentação com custo estimado no 
próprio documento em aproximadamente 1,7% do PIB, com “recursos do 
Tesouro e da assistência social”, o que significava, na prática, em se tratando 
de um novo programa, um aumento de gastos nesse montante, sem fonte de 
recursos assegurada”381. 

 
 Fábio Giambiagi aduz que essas medidas tenderiam a gerar um aumento no 

gasto público, assistencial e previdenciário, o que representaria, somando-se a outras 

propostas, uma variação na ordem dos 5% no PIB, tendo-se em consideração a 

situação à época, sendo essa constatação relevante, para o entendimento do 

mercado financeiro em 2002, e o que o economista chama de “alívio”, resultante do 

abandono dessa postura em 2003.382. 

. Esse abandono de postura, que pode ser chamado de uma ruptura da ruptura, 

é evidenciado por Lea Vidigal Medeiros, a qual relembra que: “o governo optou por 

conservar os pilares da política macroeconômica do governo FHC, e priorizar o 

                                                                 
428,  Aug.  2013 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
63512013000200006&lng=en&nrm=iso>. access on  28  Dec.  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-
63512013000200006. 
 
380 GIAMBIAGI, Fábio. Estabilização, Reformas e Desequilíbrios macroeconômicos: os anos FHC. Em: 
Economia Brasileira Contemporânea (1995-2010). Editora Campos Elsevier. 2005. P. 200 
 
381 GIAMBIAGI, Fábio. Estabilização, Reformas e Desequilíbrios macroeconômicos: os anos FHC. Em: 
Economia Brasileira Contemporânea (1995-2010). Editora Campos Elsevier. 2005. P. 201 
 
382 GIAMBIAGI, Fábio. Estabilização, Reformas e Desequilíbrios macroeconômicos: os anos FHC. Em: 
Economia Brasileira Contemporânea (1995-2010). Editora Campos Elsevier. 2005. P. 202-203 
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controle da inflação pela manutenção de elevadas taxas de juros, câmbio apreciado e 

contração fiscal, que continuaram no epicentro das decisões econômicas”383. 

 O relatório anual do BNDES do ano de 2003, aponta que em números, o 

governo Lula, em seu primeiro ano registrou uma queda real de 0,2% no Produto 

Interno Bruto, quando comparado a 2002, considerando a projeção do IBGE de 

crescimento populacional de 1,3% em 2003, o PIB per capita apresentou redução real 

de 1,5%, já para 2004, o crescimento era estimado entre 3 e 3,7%384.  

 Houve redução no montante de 6,6%¨na formação bruta de capital fixo e de 

3,3% no consumo das famílias, em contraponto, a exportação de bens e serviços 

alcançou 14,2% no período385.  

 No ano de 2002, o BNDES teve como foco a criação categorias específicas 

para financiar a internacionalização, por meio de aprovações de diretrizes internas, a 

fim de apoia as empresas brasileiras para efetivar projetos ou investimentos que 

levassem ao incremento das exportações, Lea Vidigal Medeiros aponta como 

importante nesse processo, a alteração do artigo 9º, inciso II do Estatuto do BNDES 

que estendeu as operações do banco a empresas: “de capital nacional no exterior, 

sempre que contribuam para promover exportações”386 

 No governo do petista, o BNDES apoiou empresas estatais e os fundos de 

pensão, como financiadores e sócios (...)387 foi dado grande apoio financeiro a esses 

grupos, com o intuito de criar “Campeãs Nacionais” (vide capítulo 6 deste trabalho).  

                                                                 
383 MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: 
BNDES E PLANEJAMENTO. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. 2016, p. 246. 
 
384 BNDES, Relatório Anual, 2003.   
 
385 BNDES, Relatório Anual, 2003.   
  
386 Decreto no 4.418, de 11 de outubro de 2002: “Art. 9º O BNDES poderá também: (...) II - financiar 
investimentos realizados por empresas de capital nacional no exterior, sempre que contribuam para 
promover exportações; III- financiar e fomentar a exportação de produtos e de serviços, inclusive 
serviço de instalação, compreendidas as despesas realizadas no exterior, associadas à exportação;” 
No governo Lula, o estatuto social do BNDES foi novamente alterado pelo Decreto no 6.322, de 21 de 
dezembro de 2007, “O BNDES poderá́ também: 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; (...); 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.”;  MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO 
ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: BNDES E PLANEJAMENTO. 
Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. 2016, p. 246. 
 
387 MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: 
BNDES E PLANEJAMENTO. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. 2016, p. 246; 
ATTUCH, Leonardo. Os eleitos do BNDES. Isto É Dinheiro, 11 de novembro de 2009. Disponível em: 
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Elaborando uma análise setorial, a agropecuária teve um crescimento real de 

5%, o setor de serviços teve uma redução de 0,1% e o comércio 2,6% de queda. O 

PIB da indústria sofreu retração de 1%, guinada pela contração de 8,6% na construção 

civil388. 

 No ano de 2004, o Brasil viu seu Produto Interno Bruto crescer 4,9%, com um 

crescimento da renda per capita em 3,4%. Parte desse crescimento deu-se pelo 

desempenho da demanda interna, angariado pelo consumo familiar em 4,1%. No que 

tange à formação bruta de capital, constatou-se um aumento de 10,9% no 

investimento, o maior desde 1997389.  

 O relatório anual do BNDES, em 2004, aponta um conjunto de fatores que 

desencadeou o bom desempenho da economia: 

“Entre eles, a eficácia das políticas monetária e fiscal, capazes de reverter as 
expectativas inflacionárias após o período de instabilidade ocorrido ao final 
do governo anterior; a trajetória de queda das taxas de juros de curto prazo, 
iniciada a partir do segundo semestre de 2004 (só revertida no final do ano); 
o aumento do volume e dos prazos de concessão de créditos; a forte 
desvalorização cambial no ano passado; e o crescimento da economia 
mundial. Os dois últimos fatores, juntos, contribuíram para o crescimento 
expressivo das exportações brasileiras, que encerraram o ano de 2004 com 
nível recorde de US$ 96,5 bilhões, valor 32% maior que o do ano anterior”390. 

  

A indústria também verificou desempenho extremamente positivo, alcançando 

8,3%, os bens de consumo duráveis subiram 21,8% e os bens de capital 19,7%, e a 

inflação fechou o ano de 2004 com 7,4%, abaixo do teto de 8%391  

 O ano de 2005 viu o Produto Interno Bruto crescer na margem de 2,3%, abaixo 

do ano anterior. A indústria destacou uma expansão de 12% nos bens de consumo 

duráveis. O emprego formal teve uma média de crescimento de 5,7%, a inflação ficou 

em 5,69%. O principal destaque a ser dado ao ano supramencionado coube ao setor 

externo, com um superávit comercial no montante de US$ 44,8 bilhões de dólares. 

Esse distinto resultado propiciou o pagamento antecipado da dívida externa brasileira 

com o FMI, que se encontrava no montante de US$ 15,5 bilhões392. 

                                                                 
<http://www.terra.com.br/istoedinheiro-temp/edicoes/631/imprime155647.htm>. Acesso:17 jan.2017; 
KUPFER, David. Campeões nacionais e multinacionais. Valor Econômico, 13 de maio de 2013. 
Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/clipping/download/Campeoesnacionaisemultinacionais.pdf> 
Acesso: 17.jan.2017. 
 
388 BNDES, Relatório Anual 2003.  
389 BNDES, Relatório Anual 2004.   
390 BNDES, Relatório Anual 2004 
391 BNDES, Relatório Anual 2004 
392 BNDES, Relatório Anual 2005 
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 Após uma alteração na metodologia do IBGE que mede o Produto Interno 

Bruto, no ano de 2006, foi registrado um crescimento de 3,7%, e a formação bruta do 

capital alcançou a marca de 16,8%. A produção física da indústria atingiu 2,8%, tendo 

o aumento na produção de bens de consumo duráveis registrado 5,8%, impulsionado, 

sobretudo, pela expansão do crédito. O desempenho da produção física dos bens de 

capital alcançou a marca de crescimento de 5,7%. A taxa de desemprego permaneceu 

estável, em 10%, o que representou um pequeno aumento de 0,2%, em relação ao 

ano anterior. A inflação, de acordo com o IPCA, registrou apenas 3,1% de aumento, 

o índice mais baixo, desde 1998393.  

 No que tange ao saldo da balança comercial, o Brasil somou US$ 46,1 bilhões, 

o que representou para as exportações e importações, 16,2% e 24,2%, 

respectivamente. Os positivos dados macroeconômicos, demonstrados nos anos 

iniciais do governo Lula, contribuíram para redução da avaliação do risco-país, medido 

pelo Emerging Markets Bond Index (EMBI+): “o índice foi de 192 pontos em média, 

em dezembro de 2006, ante os 311 da média do mesmo mês de 2005 e o pico de 

1.439 pontos registrados no final de 2002”394 

  No âmbito do planejamento, Lea Vidigal Medeiros aponta que os esforços no 

governo Lula se iniciaram a partir da elaboração do PPA 2004-2007 (“Brasil de 

Todos”), que instituído pela Lei 10.933 de 11 de agosto de 2004, incorporou conteúdo 

da campanha eleitoral. A finalidade desse documento era: “a retomada do crescimento 

com geração de emprego, distribuição de renda e inclusão social era a recuperação 

da “estabilidade e a credibilidade interna e externa” do país”395, intencionando, por 

meio da justiça social a busca para alavancar o desenvolvimento, o que fazia 

necessária a construção de espaços de planejamento democrático396. 

                                                                 
393 BNDES, Relatório Anual 2006 
394 BNDES, Relatório Anual 2006 
 
395 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Plano plurianual 2004-2007: (Brasil de 
todos). Brasília: MP, 2003; MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO 
SUBDESENVOLVIMENTO: BNDES E PLANEJAMENTO. Dissertação de Mestrado. Universidade de 
São Paulo. 2016, p. 246-247. 
 
396 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Plano plurianual 2004-2007: (Brasil de 
todos). Brasília: MP, 2003; MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO 
SUBDESENVOLVIMENTO: BNDES E PLANEJAMENTO. Dissertação de Mestrado. Universidade de 
São Paulo. 2016, p. 246-247. 
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 Diversos dos seus dispositivos foram incluídos pela Lei nº 11.318, de 2006, 

dentre eles, são definidas, em seus anexos: a orientação estratégica do governo, os 

programas de governo, o órgão responsável pelo programa de governo e os 

programas sociais.  

 A orientação estratégica de governo, apresentava três megaobjetivos que se 

desdobravam em desafios. O primeiro megaobjetivo tratava da Inclusão Social e 

Redução das Desigualdades Sociais, e congregava os seguintes desafios: Combater 

a fome visando a sua erradicação e promover a segurança alimentar e nutricional, 

garantindo o caráter de inserção e cidadania; ampliar a transferência de renda para 

as famílias em situação de pobreza e aprimorar os seus mecanismos; promover o 

acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social (saúde, previdência 

e assistência); ampliar o nível e a qualidade da escolarização da população, 

promovendo o acesso universal à educação e ao patrimônio cultural do país; promover 

o aumento da oferta e a redução dos preços de bens e serviços de consumo popular; 

implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, 

acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-

ambiente; reduzir a vulnerabilidade das crianças e de adolescentes em relação a 

todas as formas de violência, aprimorando os mecanismos de efetivação dos seus 

direitos sociais e culturais; promover a redução das desigualdades raciais, com ênfase 

na valorização cultural das etnias; promover a redução das desigualdades de gênero, 

com ênfase na valorização das diferentes identidades; ampliar o acesso à informação 

e ao conhecimento por meio das novas tecnologias, promovendo a inclusão digital e 

garantindo a formação crítica dos usuários397. 

 O segundo megaobjetivo abordado pela Lei é o: Crescimento com geração de 

trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades 

sociais, ele dividiu-se nos seguintes desafios: alcançar o equilíbrio macroeconômico 

com a recuperação e sustentação do crescimento e distribuição da renda, geração de 

trabalho e emprego; ampliar as fontes de financiamento internas e democratizar o 

acesso ao crédito para o investimento, a produção e o consumo; ampliar a oferta de 

postos de trabalho, promover a informação e a formação profissional e regular o 

mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade; implantar um efetivo 

processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, fortalecer e 

                                                                 
397 LEI nº 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004, redação dada pela Lei nº 11.318, de 2006. 
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consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio 

rural, levando em consideração as condições edafo-climáticas nas diferentes regiões 

do país; coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da 

produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa; ampliar, 

desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas 

de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso; impulsionar os 

investimentos em infraestrutura de forma coordenada e sustentável; reduzir as 

desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas 

espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades 

e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no 

desenvolvimento local; melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a 

conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da 

educação ambiental; ampliar a participação do País no mercado internacional 

preservando os interesses nacionais; incentivar e fortalecer as micro, pequenas e 

médias empresas com o desenvolvimento da capacidade empreendedora398. 

 Por fim, o terceiro megaobjetivo, foi denominado como: Promoção e expansão 

da cidadania e fortalecimento da democracia, e foi dividido nos seguintes desafios: 

fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade 

das relações humanas; garantir a integridade dos povos indígenas respeitando sua 

identidade cultural e organização econômica; valorizar a diversidade das expressões 

culturais nacionais e regionais; garantir a segurança pública com a implementação de 

políticas públicas descentralizadas e integradas; valorizar a identidade e preservar a 

integridade e a soberania nacionais; promover os valores e os interesses nacionais e 

intensificar o compromisso do Brasil com uma cultura de paz, solidariedade e de 

direitos humanos no cenário internacional; implementar uma nova gestão pública: 

ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para 

o cidadão; combater a corrupção; democratizar os meios de comunicação social, 

valorizando os meios alternativos e a pluralidade de expressão399. 

 Ainda com relação ao planejamento, Lea Vidigal Medeiros aduz ao PPA 2008-

2011, (“Desenvolvimento com inclusão social e educação de qualidade”), diz ela que, 

                                                                 
398 LEI nº 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004, redação dada pela Lei nº 11.318, de 2006. 
 
399 LEI nº 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004, redação dada pela Lei nº 11.318, de 2006. 
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esse plano: “foi elaborado em um contexto de reativação do crescimento econômico, 

e expansão do emprego e da renda”400 e “Apresentado como uma expansão da 

estratégia do PPA anterior, adiciona ao objetivo de integração da massa da população 

por meio do consumo, novos componentes que estabelece como essenciais ao 

desenvolvimento do país”401, tinha como ênfase: “a expansão dos investimentos em 

infraestrutura a cargo do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a melhoria 

da educação inscrita no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e a 

articulação das políticas sociais pela chamada Agenda Social402. 

 Medeiros elabora uma análise sintética dos investimentos do BNDES403 desde 

1996 a 2010, e explana que os desembolsos tiveram um suave aclive de 1996 a 2002, 

mantendo, inclusive uma constante, ou até mesmo ligeiros recuos entre 1999-2000 e 

2003. Após o ano de 2004 os investimentos se intensificam, o que alcança uma 

substancial marca, a partir de 2006, saindo de R$52,3 bilhões nesse ano e alcançando 

R$168,4 bilhões em 2010. 

 No que se refere à relação do desembolso ao PIB, em 2006 o número era de 

2,2%, alcançando 4,4% em 2010. Ainda em 2010, o BNDES emprestou um montante 

acima de U$$ 100 bilhões, apenas a rol de comparação, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID, desembolsou a quantia de US$ 40 bilhões404. 

 No ano de 2008, houve a criação de algumas medidas, que trouxeram fontes 

adicionais de recursos ao banco, dentre elas a: Medida Provisória no 414, de 2008, 

convertida na Lei nº 11.688, de 2008; Medida Provisória no 439, de 2008, convertida 

na Lei no 11.805, de 2008; Medida Provisória nº 453, de 2009, convertida na Lei nº 

                                                                 
400 MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: 
BNDES E PLANEJAMENTO. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. 2016, p. 249. 
 
401 MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: 
BNDES E PLANEJAMENTO. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. 2016, p. 249-250. 
 
402 MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: 
BNDES E PLANEJAMENTO. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. 2016, p. 250-251 
 
403 Para elaboração da análise, a autora se utiliza de análise do gráfico de: DOMINGOS, Flavio José. 
Conglomerados nacionais e Estado na constituição do capital financeiro no Brasil: uma análise a partir 
da carteira de ações do BNDES (2002-2010). Dissertação (Mestrado). Faculdade de Economia da 
Universidade Federal da Bahia, Salvador: UFBA, 2012, p. 57, que traça uma relação dos dispêndios 
do BNDES em relação ao PIB brasileiro, pautando-se sobretudo nos relatórios do BNDES, 
supramencionados na nossa pesquisa. 
 
404 MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: 
BNDES E PLANEJAMENTO. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. 2016, p. 264 
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11.948, de 16 de junho de 2009; Medida Provisória nº 472, de 2009, convertida na Lei 

nº 12.249, de 11 de junho de 2010. E a partir de 2009, a principal fonte do BNDES 

foram os recursos do Tesouro Nacional, totalizando R$ 243 bilhões, superando os 

recursos do FAT405. 

 Ao elaborar uma síntese sobre o governo Lula, Luiz Carlos Bresser-Pereira 

considera, que ao final dos seus mandatos, o petista pode ser considerado como um 

presidente bem-sucedido, diante dos seus: “altos índices de popularidade alcançados 

e a neutralização das críticas da direita conservadora”406 (...) “O governo Lula teve 

êxito porque logrou quase dobrar a taxa de crescimento, porque diminuiu a 

desigualdade e melhorou o padrão de vida de milhões de brasileiros, e porque 

alcançou grande prestígio internacional”407. 

 Por outro lado, no que tange à política macroeconômica, explana o autor que 

Lula não escapou da armadilha do “tripé macroeconômico” dos governos anteriores:  

“em relação à política macroeconômica seu governo não foi bem-sucedido. 
Ele não logrou escapar da armadilha que é o "tripé macroeconômico" herdado 
dos governos anteriores, e, portanto, não logrou baixar substancialmente a 
taxa de juros, e, principalmente, não logrou neutralizar a tendência à 
sobreapreciação cíclica e crônica da taxa de câmbio que existe no Brasil. 
Assim, em 31 de dezembro de 2010, quando terminou seu governo, a taxa 
de juros real continuava elevada em comparação aos demais países, e a taxa 
de câmbio estava absurdamente sobrevalorizada, a R$ 1,65 por dólar - o que 
inviabilizava o desenvolvimento do país”408. 
 

 Bresser-Pereira atribui à conjuntura internacional e ao aumento do mercado 

interno proporcionado pela elevação dos salários reais e à ampliação do crédito ao 

                                                                 
405 BNDES. Relatório de atividades, 2010. p. 119; MEDEIROS, Lea Vidigal. DIREITO ECONÔMICO E 
SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO: BNDES E PLANEJAMENTO. Dissertação de Mestrado. 
Universidade de São Paulo. 2016, p. 264 
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consumidor, o crescimento econômico registrado após 2006. O autor aponta que na 

esfera macroeconômica o presidente se deixou dominar pelo objetivo de controlar a 

inflação, recorrendo para tal, da apreciação cambial. Entretanto, ele ressalta que em 

dois específicos momentos de seu governo, Lula demonstrou independência: “foi 

quando o ministro Guido Mantega estabeleceu um imposto sobre as entradas de 

capital, rompendo com a ortodoxia que condenava qualquer controle de capital, e 

quando, diante da crise financeira global de 2008, realizou uma política contracíclica 

competente baixando impostos e ampliando substancialmente o crédito dos bancos 

públicos”409 

 5.2.3. O governo Dilma Rousseff 
 

 Ao ser eleita, ao final do ano de 2010, Dilma Rousseff, após ter sido apoiada 

de forma crucial na campanha eleitoral pelo presidente Lula, gerou na população uma 

expectativa de continuação, o que era endossada pela própria presidente.  

  Na esfera macroeconômica, no ano de 2013, Bresser-Pereira faz reflexões 

sobre os dois primeiros anos de Dilma, para tal ele inicia ressaltando a pesada 

herança recebida pela presidente: “uma taxa de juros elevada, e uma taxa de câmbio 

altamente sobreapreciada. E no início de seu governo, em janeiro de 2011, o país já 

não podia mais contar com aumento dos preços das commodities exportadas que 

haviam tanto beneficiado seu antecessor”410. 

 O panorama internacional também não era favorável, em 2011 a economia 

americana não se recuperava de forma satisfatória à crise de 2008 e o velho 

continente passava pela crise do euro, consequentemente, os países desenvolvidos 

ou apresentavam diminutas taxas de crescimento, ou até mesmo negativas, 

diminuindo, assim, a demanda pelos produtos brasileiros.  
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 Dilma Rousseff desde o início de seu governo, propôs rever a política do tripé 

macroeconômico, em discurso realizado em abril de 2012, a presidente afirmou que 

para se desenvolver, o Brasil necessitaria: "equacionar as três amarras do país: taxa 

de juros alta, câmbio e impostos altos"411.  

 Bresser-Pereira aponta um momento relevante para as propostas 

desenvolvimentistas da presidente: “quando Alexandre Tombini assumiu a 

presidência do Banco Central, o banco voltou a se identificar com os interesses 

nacionais, e deixou de haver um conflito permanente com o Ministério da Fazenda, 

que se tornara desenvolvimentista desde que Guido Mantega passou a dirigi-lo em 

2006”412, em consequência a essa congruência de interesses: “a presidente logrou 

reduzir substancialmente a taxa de juros em termos nominais e reais, e esta afinal 

caiu para cerca de 3% ao ano, e a taxa de câmbio se depreciou de R$ 1,65 para cerca 

de R$ 2,05 por dólar”413. 

 Entretanto, no que se refere a essas medidas adotadas, o autor traz que:  

“essas mudanças, especialmente a relativa à taxa de câmbio, estão longe de 
serem suficientes. A taxa de câmbio competitiva ou "de equilíbrio industrial" 
no Brasil (a taxa de câmbio que torna competitivas empresas utilizando 
tecnologia no estado da arte mundial) é de cerca de R$ 2,75 por dólar, (...) 
De forma que a indústria brasileira não saiu de sua condição de crise 
permanente e de desindustrialização”414. 
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 Bresser-Pereira, em seguida, tenta explicar os porquês dessa condição 

permanente de crise e desindustrialização, para isso ele reflete, sobretudo, sobre a 

falta de apoio por parte da sociedade civil e o peso da herança da direita liberal: 

 

“Por quê? Essencialmente porque não tem o apoio na sociedade civil 
brasileira necessário para realizar essa mudança - no qual o peso de uma 
direita liberal e dependente é muito grande. O que se conseguiu, depois de 
dez anos de crítica6, foi o apoio da sociedade para a redução das absurdas 
taxas de juros defendidas pela ortodoxia econômica. Já em relação à taxa de 
câmbio, o que se logrou foi colocar o problema na agenda nacional. Mas não 
foi possível persuadir a sociedade quanto à necessidade e possibilidade de 
se adotar uma política de taxa de câmbio que faça com que o real flutue não 
mais em torno do equilíbrio corrente mas do equilíbrio industrial, porque os 
cidadãos têm dificuldade em compreender o papel da taxa de câmbio no 
desenvolvimento econômico, e porque a hegemonia da ortodoxia liberal é 
ainda muito grande, apesar da desmoralização causada pela crise financeira 
global de 2008. A ortodoxia naturalmente rejeita o diagnóstico novo-
desenvolvimentista para o baixo crescimento do país, que o explica pela alta 
taxa de juros e a taxa de câmbio sobreapreciada. Em seu lugar continua 
afirmando que o problema do Brasil seria a baixa poupança, e, naturalmente, 
a falta das reformas institucionais liberalizantes "mágicas" que permitiriam 
tornar os mercados mais livres e todo o sistema econômico mais eficiente. 
Não perderei tempo em relação a esta segunda tolice. Quanto ao nível de 
poupança, no Brasil, de fato, ele é baixo, mas, de acordo com a lógica 
keynesiana, para que ele aumente é preciso que antes aumente o 
investimento,7 o que depende de duas providências: primeiro, que a taxa de 
juros seja moderada e a taxa de câmbio seja tornada competitiva, localizada 
no nível do equilíbrio industrial, porque as empresas só investem quando há 
oportunidades de investimentos lucrativos para os empresários - algo que se 
reduz à medida que se aprecia a taxa de câmbio e sobem os juros; segundo, 
que o Estado realize uma poupança pública positiva, em vez de apenas 
alcançar um superávit primário. Ora, não obstante o avanço realizado nos 
primeiros dois anos do governo Dilma, a taxa de juros real ainda continua alta 
quando comparada com a dos demais países. E a taxa de câmbio continua 
substancialmente sobreapreciada, muito distante do equilíbrio industrial de 
R$ 2,75415. 

    
 Também no que se refere aos dois primeiros anos do governo Dilma, na órbita 

macroeconômica, de acordo com os economistas Rafael Fagundes CagninI, Daniela 

Magalhães PratesII, Maria Cristina de Freitas, Luís Fernando Novais, podem ser 

identificados três períodos distintos na orientação da política da presidente. 

 Os autores sumarizam o que chamam de primeiro período, e abarca o primeiro 

semestre de 2011, com as seguintes considerações: 

”No primeiro período, que abarca o primeiro semestre de 2011, as políticas 
monetária e fiscal tiveram um caráter restritivo, no intuito de arrefecer a 
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atividade econômica e, assim, conter a aceleração inflacionária observada 
naquele momento A diretriz de política do novo governo alinhou-se, então, às 
iniciativas adotadas no final do governo Lula, tais como as medidas 
macroprudenciais no mercado de crédito de dezembro de 2010, que 
procuravam reduzir os riscos associados à forte expansão dos empréstimos 
com recursos livres às famílias, mas que também contribuíram para a 
desaceleração da demanda. Nesse período, novas medidas 
macroprudenciais no mercado de câmbio e controles de capitais foram 
adotados no sentido de conter a tendência de apreciação do real, resultante 
do maior diferencial entre os juros internos e externos”416.   
 

Os economistas continuam sua análise, versando sobre o período que se 

inicia em agosto de 2011 e vai até junho de 2012, e que eles chamam de segundo 

período, destacando, sobretudo, o aprofundamento da crise do euro: 

“O contexto do segundo período, que se inicia em agosto de 2011 e termina 
em junho de 2012, foi condicionado pelo aprofundamento da crise da área do 
euro3. Diante da acentuada desaceleração da atividade econômica, o 
governo adotou medidas anticíclicas, embora menos intensas que aquelas 
tomadas em 2008/09: redução da taxa básica de juros, estímulos creditícios 
e desoneração tributária. A deterioração do cenário externo e a 
desaceleração da inflação abriram caminho para a reorientação dos objetivos 
da política econômica para priorizar a diminuição do diferencial entre a taxa 
básica de juros brasileira (Selic) e as taxas de juros internacionais. Em 
contrapartida, para garantir estabilidade monetária com taxas de juros mais 
baixas e taxa de câmbio competitiva para o setor industrial, o governo 
anunciou uma contenção adicional de gastos públicos, reforçando seu 
compromisso com a austeridade fiscal, e ampliou os controles de capitais 
diante do receio de uma nova enxurrada de capitais externos após a 
expansão de liquidez pelo Banco Central Europeu (bce), em dezembro de 
2011 e fevereiro de 2012. (...)Esse conjunto de medidas, todavia, não gerou 
estímulos suficientes para reativar o nível de atividade e o investimento 
produtivo”417. 

   

Finalmente, eles versam sobre o segundo semestre de 2012, destacando o 

aprofundamento da desaceleração da atividade econômica. Esse, portanto, é o 

terceiro período:  

“O terceiro período, que compreende o segundo semestre de 2012, foi 
marcado, então, pelo aprofundamento da desaceleração da atividade 
econômica. Com o objetivo de estimular a economia, além da redução da 
meta da taxa básica Selic, os bancos públicos agiram novamente de forma 
anticíclica (à semelhança do observado em 2008 e 2009), mitigando o efeito 
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negativo sobre a oferta de crédito da perda de ritmo do crédito concedido 
pelos bancos privados e assegurando que as reduções da taxa básica de 
juros atingissem os tomadores finais”418. 

  

 Em números, o IBGE faz um levantamento, utilizando-se de fatores como o 

PIB, o consumo das famílias, o consumo do governo, a formação bruta de capital fixo 

e as exportações líquidas, de 1999 a 2014: 

 

TABELA 2: TAXAS DE CRESCIMENTO MÉDIAS ANUAIS DO PIB REAL (1999-2014 – EM PERCENTUAL) 

Ano PIB 
Consumo da 

Famílias 
Consumo do Governo Formação Bruta de Capital Fixo 

Exportações 
líquidas* 

1999-2002 2.1 1.7 2.2 -2.1 13.2 

2003-2006 3.5 3.2 2.5 4.3 0.6 

2007-2010 4.6 5.8 3.9 10.0 -12.8 

2011-2014 2.1 3.1 2.2 1.8 -2.5 

199-2014 3.1 3.4 2.6 3.1 -0.1 

Nota: * Diferença entre taxas de crescimento média de exportações e importações. 
Fonte: IBGE, Contas Trimestrais, Série encadeada a preços constantes de 1995. 

 André Nassif ao tentar estabelecer pressupostos para responder se, no futuro, 

o tripé macroeconômico trará algum resultado, elabora uma análise do primeiro 

mandato do governo Dilma Rousseff, verificando se esses números representariam 

uma “herança maldita”, para seus sucessores, para tal, ele contesta o porquê de um 

crescimento tão abaixo do governo Lula, utilizando-se como parâmetro, a tabela acima 

do IBGE: 

“Antes de responder a uma pergunta central deste trabalho - a continuidade 
do tripé da política macroeconômica dará certo? -, seria conveniente analisar 
brevemente a herança deixada pelo primeiro mandato da presidente Dilma 
Rousseff. Uma vez tendo saído relativamente rápido da crise global de 2008 
- graças às políticas monetárias e fiscais anticíclicas, as quais, embora 
implementadas, ambas, com algum atraso, tornaram, pelo menos, a recessão 
brasileira em 2009 razoavelmente suave (o PIB real teve um declínio de -
0,2%) 7 - o Brasil apresentou uma taxa de crescimento surpreendentemente 
elevada em 2010 (de 7,6%), último ano do segundo mandato do governo 
Lula. A questão inicial a perguntar é: por que o crescimento efetivado nesse 
período (4,6% entre 2007 e 2010) não se sustentou, já que entre 2011 e 2014 
(correspondente ao primeiro mandato de Dilma Rousseff), o PIB real 
brasileiro apresentou uma taxa de crescimento média anual de apenas 
2,1%?”419 
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 Acerca dessa questão, ele afirma que a resposta oficial, antes do período 

eleitoral, era que “o Brasil ainda se ressentia da crise mundial, pois, afinal, os países 

desenvolvidos (notadamente, os Estados Unidos, os países mais ricos da Zona do 

Euro e o Japão) ainda mostravam baixo crescimento em 2014, passados seis anos 

após a eclosão da crise global”420. Entretanto, o autor problematiza esse tipo de 

argumento, pois: “os países em desenvolvimento e emergentes em geral têm exibido 

taxas de crescimento médias anuais do PIB real próximas a 5% a partir de 2012, e os 

países em desenvolvimento de baixa renda têm crescido a taxas próximas a 6% em 

igual período”421 (...) “Ainda que o contexto de incerteza internacional persista, cabe 

aqui argumentar que os principais entraves à retomada do crescimento econômico 

brasileiro de forma sustentada estão relacionados predominantemente a fatores de 

natureza doméstica”422. 

 No que tange ao BNDES, André Nassif se refere ao Programa de Sustentação 

do Investimento (PSI), o autor entende que, na sua criação, em 2009 o programa foi 

uma medida “engenhosa e notável”, entretanto perdeu a eficácia no governo Dilma 

Rousseff. Tratava-se, esse programa, de uma: “linha de crédito com taxas de juros 

subsidiadas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

criada no auge da crise de 2009 para substituir a extrema escassez de crédito de curto 

e de longo prazo ao setor privado”423. 
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 Para os anos seguintes, no que se refere ao Tripé Macroeconômico, André 

Nassif deixou a seguinte análise, à guisa de conclusões:  

“As primeiras medidas lançadas pela equipe econômica já sinalizam - caso 
sejam de fato mantidas da forma como parece que serão adotadas - que o 
tripé da política macroeconômica está sendo revigorado sobre bases 
bastante conservadoras. Dentre as medidas já anunciadas e em evolução, 
cabe destacar pelo menos duas: i) as metas de superávits fiscais primários 
da ordem de 1,2% do PIB para 2015 e 2% do PIB para 2016 e 2017; e ii) a 
continuidade da política de aumento da taxa de juros básica (SELIC) que, 
desde maio de 2013, evoluíram de 8% para 12,75% em março de 2015. 
Embora o Conselho de Política Monetária (COPOM) tenha anunciado o último 
aumento da taxa básica "sem viés", este indicador já conferia ao Brasil, mais 
uma vez, o status de país com a maior taxa de juros real do mundo (cerca de 
5,8%) 17 . Com tais medidas, aliadas aos demais problemas conjunturais do 
país - problemas de corrupção na Petrobras, que implicaram a interrupção 
temporária dos investimentos que haviam sido programados para o setor 
(com efeitos multiplicadores deletérios em diversos outros setores 
correlacionados ao setor de petróleo), problemas de oferta de energia 
elétrica, dentre outros -, estamos diante de uma "tempestade perfeita" rumo 
à recessão econômica”424. 
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CAPÍTULO VI -  O CAPITALISMO DE ESTADO E A ACUMULAÇÃO PRIMITIVA 
DE CAPITAL: A QUESTÃO DA CONCENTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS NA 

PRIVATIZAÇÃO E NA POLÍTICA DE “CAMPEÃS NACIONAIS”. 
 

6.1. Linhas gerais sobre o Capitalismo de Estado  
 

Para que se possa compreender a figura da política de “Campeãs Nacionais”, 

far-se-á, aqui, um caminho que perpassa pelo entendimento do conceito de 

Capitalismo de Estado e da intervenção do Estado na economia, e como os 

investimentos estatais podem levar à acumulação de capital, caso não haja uma 

preocupação com a questão regional, e com a centralização de investimentos em 

grandes empresas, obstaculizando a superação do subdesenvolvimento, determinada 

na Constituição. 

Esparsas são as referências bibliográficas que tratam do tema: Capitalismo de 

Estado e da intervenção do Estado na economia. Mas o estudo, por pertinência ao 

modelo de negócios do BNDES, se valerá de Aldo Musacchio e Sérgio Lazzarini e sua 

conceituação de: “Leviatã nos negócios”425, ou seja, uma apropriação representativa 

da metáfora de Thomas Hobbes, para explicar o que para eles vem a ser o Capitalismo 

de Estado. Com uma análise focada no modelo brasileiro, por meio do texto: A 

Atuação do Estado Brasileiro no Domínio Econômico, de Gilberto Bercovici. Utilizará, 

de forma mais esparsa o conceito de Estado Empreendedor de Mariana Mazzucato e 

algumas contribuições de Ignacy Sanchez  

Posteriormente, a pesquisa focará sua análise na questão regional, verificando 

por meio de consulta de CNPJ, levantamento estatístico com base nos dados do portal 

da transparência do BNDES, e estudo bibliográfico, utilizando como marco teórico a 

visão furtadiana.  

Musaccio e Lazzarini, logo ao introduzirem o tema, preocupam-se em definir o 

conceito que fundamentará toda a obra. Sendo assim, Capitalismo de Estado é:  

“a influência difusa do governo na economia, seja mediante participação 
acionária minoritária ou majoritária nas empresas, seja por meio do 
fornecimento de crédito subsidiado e/ou de outros privilégios a negócios 
privados”426 
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 Os autores afirmam que, historicamente, a expansão do Capitalismo de Estado 

se deu no final do século XIX, com a ascensão das empresas estatais em larga escala, 

quando os governos buscaram resolver as falhas elementares do mercado, que 

introduziram monopólios naturais. Nesse contexto, o papel dos governos era de: 

“fornecer bens públicos, como correios, abastecimento de água, saneamento básico 

e, mais tarde, eletricidade, telefonia e ferrovias” 427. 

 Posteriormente, a ineficiência ou o fracasso ostensivo, fizeram com que o 

Estado avocasse para si a propriedade desses serviços. Assim, nesses primeiros 

contornos, o Estado funcionava como uma seguradora para o fracasso dos mercados, 

garantindo a lucratividade das empresas que prestavam os referidos serviços 

públicos.428 

 Já no século XX, com as rupturas advindas da primeira guerra mundial, a 

instabilidade do início da década de 1920 e a Grande Depressão, os governos 

passaram a assumir maciçamente esses serviços429.  

 Após a Grande Depressão, as políticas de salvamento de setores econômicos 

em dificuldade tornaram-se parte mais comum das políticas públicas de Europa, 

América Latina e África. 430 

 Uma segunda-fase, o capitalismo de Estado se estendeu da década de 1930 a 

1980. Durante e após a segunda guerra mundial, o Estado passou a intervir mais na 

economia, gerando o que Musaccio e Lazzarini chamam de Leviatã como 

Empreendedor:  

“O Leviatã tornou-se empreendedor, aventurando-se em ampla variedade de 
empresas, abrangendo numerosos setores, além de serviços públicos. Às 
vezes, o governo agia assim de propósito, constituindo-se em ampla 
variedade em empreendimentos industriais na Europa, na Ásia e na América 
Latina; outras vezes, o fazia quase por acidente, em consequência da 
estatização de empresas estrangeiras, como na Europa Ocidental e Oriental, 
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na Índia e em grandes extensões da África. Assim, no período pós-guerra, 
com a ascensão do socialismo – principalmente na União Soviética, na 
Europa Oriental, no Sudeste da Ásia e em partes da América Latina – ocorreu 
uma virada ideológica no mundo não socialista que levou os Estados a 
aumentar a participação na economia, criando empresas estatais de grande 
porte, em ampla escala” 

Essa ação estatal proposta pelo Capitalismo de Estado, aos países 

subdesenvolvidos, é ressaltada por Ignacy Sachs ao dizer que: “O estudo do 

mecanismo de formação de capital em economias subdesenvolvidas revela a 

existência de deficiências e obstáculos que somente poderão ser superados através 

de uma ação direta e consciente do Estado”431 

Nos países subdesenvolvidos, após a segunda guerra mundial, houve um 

processo de expansão do Estado para atividades anteriormente comandadas por 

estrangeiros, e esse processo de estatização, promoveu a industrialização432. 

Bercovici aponta a década de 30, como o momento que instaura a estruturação 

do modelo administrativo brasileiro, com a criação do Conselho Federal de Serviço 

Público Civil, que posteriormente foi substituído pelo Departamento Administrativo do 

Serviço Público (vide capítulo 2). A reforma administrativa brasileira teve como modelo 

o norte-americano, baseado, por exemplo na obra Principles of Public Administration, 

de Willoughby, que defendia o Bureau of General Administration, um órgão 

administrativo central, vinculado à chefia do poder executivo, tendo responsabilidade 

na operacionalização e controle da administração pública.433 

O autor ressalta que no segundo governo Vargas, houve uma: ”percepção da 

inadequação do aparelho estatal para o projeto industrializante do Estado tornou-se 

crescente e passou a figurar entre os grandes problemas estruturais do país”434, esse 

processo de desaparelhamento do Estado levou a apresentação de uma proposta de 

reforma administrativa com a criação de órgãos de coordenação e planejamento. 
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Tratava-se do Projeto de Lei nº 3.563, de 31 de agosto de 1953. Foi nesse período do 

segundo governo varguista, que foram criados diversos órgãos e empresas estatais 

importantes até hoje. Dentre eles, o BNDE435 (vide capítulo 2). 

Em seguida o autor faz uma comparação dentre o processo de criação das 

empresas estatais no Brasil e nos países europeus, assinalando que:  

“Ao contrário da criação das empresas estatais nos países europeus, a 
estatização no Brasil significará também a constituição da própria atuação 
empresarial nos vários setores da economia, internalizando o processo de 
industrialização. O Estado brasileiro irá, simultaneamente, concentrar 
recursos e constituir a base produtiva. Neste primeiro momento da construção 
do Estado industrial no Brasil, as questões referentes à mineração, siderurgia 
e petróleo se tornaram questões de Estado, vinculando a exploração dos 
recursos minerais à política nacional de industrialização”436. 

Outro instituto de intervenção estatal abordado pelo autor é a sociedade de 

economia mista, traz ele que: “a sociedade de economia mista é, em sua estruturação 

atual, um fenômeno do fim do século XIX e início do século XX, que se intensificou, 

especialmente na Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) ” (...) “A 

visão tradicional, inspirada nos escritos do industrial alemão Walter Rathenau, 

entendia a sociedade de economia mista (gemischtwirtschaftliche Unternehmung) 

como uma associação livre de capitais privados e fundos públicos para a exploração 

de uma atividade econômica, um fenômeno ‘econômico’, que não pertenceria às 

instituições administrativas”437.  

Bercovici, remonta à visão da doutrina publicista brasileira, para definir a 

conceituação contemporânea de empresas estatais, como: entidades integrantes da 

administração pública indireta, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, 

cuja criação é autorizada por lei, como um instrumento de ação do Estado”438. 
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Durante o governo de Juscelino Kubitschek, por meio do plano de metas deu-

se prevalência à industrialização pesada, com decorrente esgotamento das 

potencialidades do Estado que havia sido estruturado a partir da década de 30 (vide 

capítulo 2).  

Por decorrência da ortodoxia econômica característica do regime militar, e a 

consequente preocupação de contenção do déficit público e da inflação (vide capítulo 

3), surgiu como marco para essa atuação do Estado no domínio econômico o Decreto-

Lei nº 200 de 1967 que tinha como finalidade aumentar a “eficiência” estatal, 

descentralizando a execução de atividades governamentais, aproximando sua 

atuação a do modelo privado439.  

Em âmbito mundial, nos anos 70, Musaccio e Lazzarini trazem um declínio  do 

modelo de Estado Empreendedor, ou como propõem, “Leviatã como Empreendedor”, 

por ocasião de dois choques macroeconômicos: “Primeiro, com os choques do 

petróleo vieram a inflação, os controles de preços e os prejuízos das empresas 

estatais. Segundo, nos Estados Unidos, o Federal Reserve reagiu à alta da inflação 

da década de 1970 com o aumento radical das taxas de juros, acarretando uma série 

de crises nos países em desenvolvimento” 440 . No Brasil, Bercovici ressalta que 

durante o II PND, reforçou-se a importância das empresas estatais para a expansão 

econômica. Entretanto, o financiamento estatal autônomo decorrente desse plano, 

cuja finalidade era a manutenção do controle estatal sobre a exploração dos recursos 

minerais, com fulcro a garantir uma ‘reserva de mercado’ às empresas nacionais, não 

logrou êxito, o que ocorreu foi um aumento da participação de multinacionais, o que 

gerou uma manifestação do empresariado nacional contra a estatização da 

economia441. 

Na década de 1980, a participação das empresas estatais na economia possuía 

a marca de 7% nos países desenvolvidos e de quase 12% nos países 
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subdesenvolvidos, não socialistas, mas o Estado empreendedor, pelos motivos acima 

especificados, entrava em declínio. Na América Latina, entretanto: “as 

vulnerabilidades das empresas estatais pareciam menos ameaçadoras em 1980, 

porque o déficit total das estatais girava em torno de 2,5% do PIB e grande parte dele 

podia ser coberto por transferência do governo ou pela tomada de empréstimos no 

exterior”442, mas essa pouco ameaçadora vulnerabilidade tomou diferentes contornos 

em 1982, em consequência às altas taxas de juros nos Estados Unidos, o calote da 

dívida do México e a contaminação subsequente da região que complicou o 

financiamento dos saldos devedores para os países em desenvolvimento443. 

Nesse cenário, os governos repensaram o papel das empresas estatais, 

considerando tanto as suas reformas estruturais, quanto uma reformulação no sistema 

de capitalismo de Estado444. Para Musaccio e Lazzarini, cinco foram os motivos dessa 

reformulação: 

“Primeiro, os governos dos países em desenvolvimento, assim como os da 
Europa Ocidental e da Oriental, incluíram a privatização em seus pacotes de 
reformas estruturais. Na Europa Oriental, a privatização foi parte da transição 
do socialismo para a economia capitalista. (...). As reformas na Europa 
Ocidental também se associaram a políticas públicas para promover a 
integração na Comunidade Econômica Europeia, para o que os governos 
precisavam liberalizar os mercados e reduzir os déficits orçamentários. 
Segundo, em 1983, os eleitores da França e da Inglaterra – formadores de 
opinião no capitalismo de Estado no Ocidente – começaram a rejeitar as 
empresas estatais e as estatizações e passaram a associá-las a “crises 
econômicas”. Essa rejeição explica em parte a ascensão de governos 
conservadores e a deflagração dos programas de privatização maciça 
lançados na Europa na década de 1980. Terceiro, os políticos e os 
tecnocratas do governo mudaram suas crenças sobre a importância de 
superávits fiscais e perceberam que as ineficiências das empresas estatais 
podiam enfraquecer as finanças públicas. Ou seja, estatais ineficientes 
podiam comprometer os esforços governamentais para estabilizar a 
economia e a capacidade dos governos de tomar empréstimos nos mercados 
internacionais.  (...). Em fins da década de 1980, o FMI e o Banco Mundial 
passaram a incluir alguns programas de privatização entre as condições para 
a concessão de empréstimos. O FMI, ao patrocinar muitos dos programas de 
reforma estrutural, também impôs novos padrões de divulgação de 
informações aos governos. Entre eles, incluíam-se mudanças radicais na 
maneira como os governos monitoravam e relatavam as finanças das 
empresas estatais. Em 1986, o FMI desenvolveu seu primeiro manual de 
estatística para os governos, e pela primeira vez, exigiu que estes incluíssem 
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sistematicamente o saldo líquido das estatais em seus orçamentos 
consolidados (inclusive mudanças líquidas nos ativos e passivos), juntamente 
com os prejuízos, as dívidas e os subsídios das empresas. Os países que 
seguissem essas normas teriam mais dificuldade em usar as estatais para 
ocultar subsídios ou questões de dívida externa. Não só os governos 
perceberam que as empresas estatais haviam enfraquecido as finanças 
públicas no começo da década de 1980, mas também, no final da década, os 
países em desenvolvimento tinham começado a emitir títulos soberanos e 
precisavam convencer o mercado de que praticavam a responsabilidade 
fiscal, como condição para atrair recursos de credores e investidores 
internacionais. No começo da década de 19909, dezessete países em 
desenvolvimento haviam trocado com os bancos internacionais seus saldos 
devedores atrasados pelos denominados “Brady Bonds” (títulos de dívida 
com baixas taxas de juros, garantidas implicitamente pelos Estados Unidos). 
Seguiu-se um surto de emissoras de dívidas soberanas pelos “mercados 
emergentes”, e as finanças públicas passaram a ser rastreadas em tempo 
real por grande número de analistas e investidores. Quarto, entre 1986 e 
1994, governos em mais de cem países começaram a abrir suas economias, 
como parte da Rodada do Uruguai de negociações comerciais, e, portanto, 
precisavam tornar suas economias mais eficientes, a fim de competir. Isso 
geralmente envolvia a eliminação dos controles de preços e tarifas que 
protegiam muitas empresas privadas e públicas ineficientes. Numerosos 
países começaram a levantar controles de capitais, facilitando, em 
consequência disso, os fluxos financeiros globais. Quinto, no começo da 
década de 1990, correntes intelectuais hostis à intervenção do Estado 
tornaram-se vozes dominantes nos círculos acadêmicos e políticos. Teorias 
sobre ineficiência gerencial, fundamentadas em evidências empíricas de 
muitos países, demonstrando que o desempenho das estatais era inferior ao 
de empresas privadas comparáveis, levaram ao consenso de que a 
privatização devia ser parte integrante da estratégia de desenvolvimento 
econômico”445. 

 Bercovici versa sobre o controle imposto às empresas estatais a partir da 

Constituição Federal, nesse sentido ele traz o seguinte ról:  

“A Constituição de 1988 determina expressamente que toda empresa estatal 
está submetida às regras gerais da administração pública – Art. 37 da 
Constituição –, ao controle do Congresso Nacional – Art. 49, inciso X, no caso 
das empresas estatais pertencentes à União –, do Tribunal de Contas da 
União (TCU) – Art. 71, incisos II, III e IV da Constituição, também no caso das 
estatais da esfera federal – e, no caso das estatais federais, da Controladoria-
Geral da União (CGU) – Arts. 17 a 20 da Lei no 10.683, de 28 de maio de 
2003. Além disto, o orçamento de investimentos das estatais federais deve 
estar previsto no Orçamento Geral da União (OGU) – Art. 165, § 5o da 
Constituição de 1988”446. 

O declínio das empresas estatais passou a ter contornos marcantes com os 

programas de privatização das décadas de 1980 e 1990, com Margareth Thatcher, no 

Reino Unido, Jacques Chirac na França, posteriormente atingindo larga disseminação 
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na Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, Holanda, Itália, Jamaica, Japão, 

Malásia, Cingapura, Espanha, Suécia e Estados Unidos447. 

 Musaccio e Lazzarini destacam, entre os anos de 1988 e 2009, duas ondas de 

privatizações: “a primeira onda de privatizações decorreu de programas de reforma 

estrutural, ao passo que a segunda consistiu basicamente em privatizações parciais 

de empresas na China (envolvendo venda de participações minoritárias a investidores 

privados) e em algumas ex-repúblicas soviéticas”448. 

 O formato brasileiro dessas privatizações, utilizando-se sobretudo do BNDES 

como executor (capítulo 5), no que tange à questão regional, demonstrou alguns 

esforços, como por exemplo: “o Nordeste Competitivo (de apoio a empreendimentos 

em todos os setores na região Nordeste), Amazônia Integrada (apoio a 

empreendimentos em todos os segmentos econômicos que visassem o aumento da 

competitividade da região Norte e os estados do Mato Grosso, Goiás e Maranhão)”449, 

mas essas políticas não foram suficientemente eficazes para demonstrar um avanço, 

no sentido de reduzir as desigualdades regionais e, consequentemente, impulsionar 

a cláusula transformadora (delineada no capítulo 4), o que faz com que um dos 

principais instrumentos de investimento na federação, ajude na manutenção de uma 

sociedade regionalmente desigual.  

 Essa desigualdade de investimentos em regiões, é demonstrada, no que tange 

ao primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, pela tabela abaixo:  

TABELA 3: INVESTIMENTOS DO BNDES POR REGIÃO GEOGRÁFICA NO PRIMEIRO GOVERNO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Primeiro Governo Fernando Henrique Cardoso (valores em milhões) 

Local 1995 1996 1997 1998 Total do 

período 

Percentual do total 

brasileiro 

CENTRO OESTE 681,94 523,64 1.495,16 1.415,58 4.116,33 7,7% 

DISTRITO FEDERAL 115,65 58,08 131,13 381,29 686,16 1,3% 

GOIAS 254,10 219,19 540,69 536,55 1.550,54 2,9% 

MATO GROSSO 214,94 155,35 567,33 290,24 1.227,86 2,3% 

MATO GROSSO DO SUL 97,25 91,02 256,00 207,50 651,78 1,2% 
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NORDESTE 996,16 1.324,08 2.421,81 1.873,99 6.616,04 12,3% 

ALAGOAS 51,14 45,78 41,52 39,14 177,57 0,3% 

BAHIA 429,60 674,71 1.118,66 672,90 2.895,87 5,4% 

CEARA 139,36 171,60 332,12 436,33 1.079,41 2,0% 

MARANHAO 46,16 56,02 97,51 212,86 412,55 0,8% 

PARAIBA 18,56 34,79 46,97 47,65 147,96 0,3% 

PERNAMBUCO 161,84 143,33 158,81 258,26 722,23 1,3% 

PIAUI 9,50 31,53 38,89 55,17 135,09 0,3% 

RIO GRANDE DO NORTE 93,89 81,03 54,80 56,01 285,73 0,5% 

SERGIPE 46,11 85,30 532,54 95,67 759,62 1,4% 

NORTE 223,72 205,23 348,60 607,12 1.384,67 2,6% 

ACRE 2,92 2,10 15,94 2,81 23,77 0,0% 

AMAPA 0,50 0,87 0,89 1,15 3,41 0,0% 

AMAZONAS 47,09 76,14 44,49 93,29 261,01 0,5% 

PARA 121,79 58,86 249,89 437,77 868,31 1,6% 

RONDONIA 25,80 51,91 17,59 15,46 110,77 0,2% 

RORAIMA 2,02 0,16 0,13 0,03 2,34 0,0% 

TOCANTINS 23,61 15,20 19,66 56,60 115,07 0,2% 

SUDESTE 3.445,10 5.210,36 10.053,11 11.988,80 30.697,37 57,2% 

ESPIRITO SANTO 134,42 374,22 295,49 361,40 1.165,53 2,2% 

MINAS GERAIS 749,48 668,67 1.686,38 2.183,98 5.288,51 9,9% 

RIO DE JANEIRO 733,08 1.919,70 1.833,30 2.303,23 6.789,31 12,7% 

SAO PAULO 1.828,12 2.247,76 6.237,94 7.140,19 17.454,02 32,5% 

SUL 1.750,95 2.409,30 3.575,38 3.105,39 10.841,02 20,2% 

PARANA 756,74 884,45 1.284,01 931,77 3.856,98 7,2% 

RIO GRANDE DO SUL 495,18 972,14 1.492,73 1.340,87 4.300,92 8,0% 

SANTA CATARINA 499,02 552,71 798,64 832,75 2.683,12 5,0% 

Total Geral 7.097,87 9.672,62 17.894,06 18.990,88 53.655,43 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do portal da transparência do BNDES. 

Nesse primeiro cenário, que reflete o primeiro governo do PSDB (tabela “3”), a 

concentração total dos investimentos por região traz que o Sudeste arrecadava 

57,2%, o Sul 20,2%, em seguida a região Nordeste com 12,3%, o Centro-Oeste com 

7,7% e o Norte com apenas 2,6%. 

 

       Tabela 4: Investimentos do BNDES por Região Geográfica no Segundo Governo Fernando Henrique Cardoso 

Segundo Governo Fernando Henrique Cardoso (valores em milhões de reais) 

Local 1999 2000 2001 2002 Total do 

período 

Percentual do total 

brasileiro 

CENTRO OESTE 1.195,20 2.063,85 1.703,40 2.589,27 4.116,33 7,3% 

DISTRITO FEDERAL 219,04 933,33 671,28 398,27 686,16 2,1% 

GOIAS 473,15 567,98 412,25 1.012,00 1.550,54 2,4% 

MATO GROSSO 218,97 359,22 451,82 926,62 1.227,86 1,9% 
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MATO GROSSO DO SUL 284,03 203,33 168,05 252,38 651,78 0,9% 

NORDESTE 1.654,11 2.783,08 3.334,22 3.783,72 6.616,04 11,1% 

ALAGOAS 49,93 61,67 66,47 153,35 177,57 0,3% 

BAHIA 743,87 1.449,50 1.652,03 1.907,60 2.895,87 5,5% 

CEARA 340,45 352,51 422,48 512,55 1.079,41 1,6% 

MARANHAO 48,11 198,26 418,52 319,66 412,55 0,9% 

PARAIBA 85,99 154,15 279,82 107,00 147,96 0,6% 

PERNAMBUCO 233,76 323,26 284,17 452,27 722,23 1,2% 

PIAUI 68,92 76,16 67,45 43,02 135,09 0,2% 

RIO GRANDE DO NORTE 34,66 117,97 95,42 222,47 285,73 0,5% 

SERGIPE 48,44 49,61 47,86 65,79 759,62 0,2% 

NORTE 460,45 930,19 859,70 1.880,84 1.384,67 4,0% 

ACRE 7,74 13,73 6,04 40,89 23,77 0,1% 

AMAPA 13,06 5,09 19,70 7,84 3,41 0,0% 

AMAZONAS 102,91 181,25 119,77 324,14 261,01 0,7% 

PARA 290,58 358,85 544,44 1.289,67 868,31 2,4% 

RONDONIA 31,09 58,14 42,54 171,89 110,77 0,3% 

RORAIMA 1,94 3,21 6,42 4,60 2,34 0,0% 

TOCANTINS 13,14 309,91 120,79 41,81 115,07 0,5% 

SUDESTE 10.917,46 13.008,06 14.493,74 23.073,65 30.697,37 59,3% 

ESPIRITO SANTO 117,30 630,32 1.038,47 873,89 1.165,53 2,6% 

MINAS GERAIS 1.803,06 2.270,08 1.730,22 2.012,44 5.288,51 7,5% 

RIO DE JANEIRO 2.608,71 2.345,04 2.466,82 4.243,50 6.789,31 11,2% 

SAO PAULO 6.388,39 7.762,62 9.258,23 15.943,82 17.454,02 37,9% 

SUL 3.824,30 4.260,65 4.825,46 6.091,78 10.841,02 18,3% 

PARANA 1.104,68 1.345,37 1.586,15 1.840,14 3.856,98 5,7% 

RIO GRANDE DO SUL 1.542,63 1.465,58 1.702,83 2.553,63 4.300,92 7,0% 

SANTA CATARINA 1.176,99 1.449,69 1.536,48 1.698,02 2.683,12 5,7% 

Total Geral 18.051,51 23.045,83 25.216,52 37.419,27 53.655,43 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do portal da transparência do BNDES. 

Nesse outro cenário, que demonstra o segundo mandato de Fernando 

Henrique Cardoso, o Sudeste aumenta ainda mais a sua participação, alcançando 

59,3%, a região Sul traz 18,3% do total, o Nordeste fica com 11,1%, o Centro-Oeste 

7,3% e a região Norte, 4,0%. 

Outro parâmetro de relevância para uma comparação objetiva dentre a política 

de privatização presente nos anos 90, e a política de “Campeãs Nacionais” é o porte 

empresarial. Pois, esse indicador demonstra, qual das políticas mais beneficiou os 

conglomerados empresariais em detrimento das pequenas e médias empresas. O que 

viola, inclusive, o preceito constitucional estabelecido no artigo 170, inciso IX, da 

Constituição Federal, que prega um “tratamento favorecido para as empresas de 
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pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 

administração no País”450.   

TABELA 5: PORCENTAGEM DE EMPRÉSTIMOS DO BNDES POR PORTE EMPRESARIAL PRIMEIRO GOVERNO FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO 

Primeiro governo Fernando Henrique Cardoso (valores em bilhões de reais) 
Porte 

empresarial 1995 1996 1997 1998 Total Porcentagem 

GRANDE 5,520197035 8,199658186 15,68788032 16,69630075 46,10403629 86% 

MÉDIA 0,151469277 0,243181012 0,149298275 0,915676601 1,459625165 3% 

MEDIA-GRANDE N/A N/A N/A N/A 0 0% 

MICRO 1,426204169 1,229776076 2,056699671 1,359772513 6,072452428 11% 

PEQUENA N/A N/A 0,0001824 0,019132607 0,019315007 0% 

Total Geral 7,097870481 9,672615273 17,89406066 18,99088247 53,65542889 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do portal da transparência do BNDES. 

Nesse primeiro cenário (tabela ‘5’), 86% dos valores investidos pelo banco 

foram para as grandes empresas, 3% para as médias empresas e 11% para as 

microempresas. 

TABELA 6: PORCENTAGEM DE EMPRÉSTIMOS DO BNDES POR PORTE EMPRESARIAL SEGUNDO GOVERNO FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO 

Segundo governo Fernando Henrique Cardoso (valores em bilhões de reais) 

Porte empresarial 1999 2000 2001 2002 Total Porcentagem 

GRANDE 15,29850982 18,64020809 19,43139821 29,0819712 82,45208732 79% 

MÉDIA 1,017859975 1,374533775 1,5623533 2,367640677 6,322387727 6% 

MEDIA-GRANDE     0 0% 

MICRO 1,407261784 2,276408684 3,130013283 4,647220093 11,46090384 11% 

PEQUENA 0,327882247 0,754680109 1,09276009 1,322439891 3,497762337 3% 

Total Geral 18,05151382 23,04583066 25,21652488 37,41927186 103,7331412 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do portal da transparência do BNDES. 

Já no segundo governo Fernando Henrique, houve uma leve diminuição nessa 

concentração, o montante na mão das grandes empresas ficou em 79%, as médias 

empresas ficaram com 6%, e a soma das micro e pequenas empresas, totalizaram 

14%. 

A entrada do novo milênio marca uma alteração na estratégia de privatização, 

ao passo que, em geral, nos anos 1990, nas privatizações, o controle acionário era 

transferido ao setor privado, a partir de 1999, a tendência passou a ser de concessões, 

                                                                 
450 Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 170, inciso IX 
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arrendamentos e vendas de blocos de ações em menor escala, não, 

necessariamente, passando-se o controle acionário ao setor privado451.  

 Mariana Mazzucato em seu livro: “o Estado Empreendedor” focou seus 

esforços em demonstrar que o Estado tem uma função para muito além da correção 

das falhas de mercado, ao Estado caberia estabelecer missões tecno-econômicas, 

por meio de diferentes instrumentos de políticas públicas. A autora se utilizou, no 

capítulo 4 de seu livro de alguns exemplos de agências americanas orientadas por 

missões, dentre elas a DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), 

responsável por desenvolvimentos de tecnologias que levaram ao surgimento da 

internet, os Institutos Nacionais de Saúde (NIH sigla em inglês), responsáveis por 

programas de pesquisas médicas e as agências que cuidam do Programa de 

Pesquisa para Inovação em Pequenas Empresas (SBIR) e da  Iniciativa Nacional de 

Nanotecnologia452.  

 No capítulo 5 “O Estado por trás do iPhone”, desse mesmo livro, a autora 

trabalha com o fato de que a tecnologia utilizada pela criação do iPhone foi financiada 

por agências estatais norte-americanas e não uma contribuição de Steve Jobs. Um 

de seus comentadores, Caetano C.R. Penna, trabalha bem essa ideia:  

“O Estado por trás do iPhone” – talvez seja o mais iconoclasta de todo o livro: 
nele, a Professora Mazzucato demonstra como cada tecnologia por detrás do 
iPhone (e de qualquer outro smartphone) foi concebida, financiada e/ou 
desenvolvida por diferentes agências estatais dos EUA e da Europa – e não 
por Steve Jobs (fundador da Apple), como muitos fãs da empresa talvez 
imaginem. Internet, GPS, telas de cristal líquido e sensíveis ao toque, 
baterias, microprocessadores, discos rígidos, tecnologia de comunicação 
celular... mesmo o assistente pessoal ativado por voz (SIRI) – todas estas 
tecnologias nasceram não no setor privado, mas no seio do Estado”453 

Assim como assevera a própria Mazzucato:  

  “O sucesso organizacional da empresa na integração de tecnologias 
complexas em dispositivos atraentes e de fácil manuseio complementadas 
por softwares potentes não deve ser minimizado, no entanto é incontestável 
o fato de que a maioria das melhores tecnologias da Apple existe devido aos 
esforços coletivos e cumulativos conduzidos anteriormente pelo Estado, 

                                                                 
451 MUSACCIO, Aldo; LAZZARINI, Sérgio.  Reinventando o Capitalismo de Estado: O Leviatã nos 
negócios: Brasil e Outros Países. 2015. P.60 
 
452 MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor. São Paulo: Portfolio Penguin, 2014. 
 
453 PENNA, Caetano. Estado Empreendedor: Desmascarando o mito do setor público vs. setor privado”, 
de Mariana Mazzucato, tradução de Elvira Serapicos, primeira edição (Portfolio-Penguin, 2014). RBPO 
- Brasília Volume 5, nº 2, 2015 pgs 216 – 221. 
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mesmo em face da incerteza e muitas vezes em nome, se não da segurança 
nacional, da competitividade econômica”454 

  Em outro estudo de Mazzucato, junto à Caetano C. R. Penna, patrocinados à 

época pelo BNDES, na presidência de Luciano Coutinho, a autora ressalta mais uma 

vez o papel do investimento público: “creating and shaping markets, not only fixing 

them”, é que demonstra o texto a seguir de sua obra:  

“Those regions and countries that have succeeded in achieving smart 
innovation-led growth have benefited from long-term visionary mission-
oriented policies – from putting a man on the moon to tackling societal 
challenges such as climate change. In addressing these missions, public 
sector agencies have led the way, investing not only in the classic ‘public good’ 
areas, like basic research, but also along the entire innovation chain (basic 
research, applied research, early-stage funding of companies) and 
courageously defining new high-risk directions. Traditional cost-benefit 
analysis and market failure justifications would have halted these investments 
from the outset: there would have been no internet, no biotech, no nanotech, 
and, today, no cleantech. Thinking about governments and public investments 
as mission-oriented lets us move the debate on fiscal policies forward”455. 

 Em âmbito nacional, o BNDESPAR é responsável pelo gerenciamento da maior 

parte dos investimentos em capital próprio do BNDES, criando grupos de negócios 

que, ou focalizam-se em um único setor, ou diversificam-se em diversos setores456. 

Diante desse cenário, Musaccio e Lazzarini concluem que: “tanto o fracasso da 

reforma das empresas estatais sem privatização quanto as complicações políticas do 

processo de privatização levaram à ascensão do Leviatã como investidor majoritário 

e minoritário”457 

6.1.1. A política de “Campeãs Nacionais”  
 

6.1.1.1. O BNDES como acionista minoritário. 

O estudo da política de “Campeãs Nacionais” abordará a visão de duas 

bibliografias - não por acaso – a primeira bibliografia é a de David Kupfer. Em 2013, o 

autor, em uma entrevista ao valor econômico, à época como assessor da presidência 

                                                                 
454 MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor. São Paulo: Portfolio Penguin, 2014. P. 156-157. 
 
455 MAZZUCATO, Mariana; PENNA. Caetano. MISSION-ORIENTED FINANCE FOR INNOVATION - 
New Ideas for Investment-Led Growth. Policy Network. Rowman Littefield International – London – New 
York. P.3. 
 
456 MUSACCIO, Aldo; LAZZARINI, Sérgio.  Reinventando o Capitalismo de Estado: O Leviatã nos 
negócios: Brasil e Outros Países. 2015. P.60 
 
457 MUSACCIO, Aldo; LAZZARINI, Sérgio.  Reinventando o Capitalismo de Estado: O Leviatã nos 
negócios: Brasil e Outros Países. 2015. P.60 
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do BNDES, sintetizou, com pertinência, em três, as visões dos demais comentaristas 

da referida política. A segunda bibliografia é a de Aldo Musaccio e Sérgio Lazzarini, 

que ao trabalharem o tema do capitalismo de Estado, com três estudos de caso, 

trouxeram uma diferenciada análise do que venha a ser as “Campeãs Nacionais”.  

Dessa forma, o método utilizado pela presente pesquisa será: a) definir as três 

vertentes, as quais, direcionam as especulações dos autores458, sobre o que venha a 

ser as “Campeãs Nacionais”; b) analisar, por meio de pesquisa bibliográfica, os 

estudos de caso, que determinam qual das vertentes teóricas, de fato são aplicáveis 

na prática.  

Ao tratar da política de “Campeãs Nacionais”, David Kupfer levanta uma 

imprecisão, por parte daqueles que a comentam: “Para alguns, é simplesmente uma 

política de apoio à rápida expansão de grupos econômicos, geralmente por meio do 

direcionamento de recursos públicos para a viabilização de fusões e aquisições”459, 

para outros: “é uma política de escolha de vencedores”460, para um terceiro grupo: “é 

uma política de criação de empresas de capital nacional capacitadas a disputar - e 

vencer - a competição em setores de atividade identificados como estratégicos por 

seus formuladores. Nesse caso, a ideia-força que move a política é o nacionalismo”461 

Para tomar partido nessa questão, Musaccio e Lazzarini buscam responder a 

seguinte questão: “seriam os resultados do BNDES induzidos pela seleção? ”. Nesse 

sentido, os autores iniciam afirmando que, obviamente, o BNDES não investe de 

forma aleatória, e exemplificam:  

“suponha que o governo esteja selecionando as melhores empresas em que 
investir, aumentando, assim, a probabilidade de encontrar correlação positiva 
entre investimentos do governo e desempenho da empresa. Se, conforme 

                                                                 
458 Chamo de especulações, pois dentre os autores que se propuseram a tratar sobre tema, em regra, 
poucos dos argumentos são elaborados com parâmetros suficientemente claros de pesquisa, a ponto 
de superar a condição de especulação.  
 
459 KUPFER, David. Campeões nacionais e multinacionais. Valor Econômico, 13 de maio de 2013. 
Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/clipping/download/Campeoesnacionaisemultinacionais.pdf> 
Acesso: 31.dez.2016. 
 
460 KUPFER, David. Campeões nacionais e multinacionais. Valor Econômico, 13 de maio de 2013. 
Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/clipping/download/Campeoesnacionaisemultinacionais.pdf> 
Acesso: 31.dez.2016. 
 
461 KUPFER, David. Campeões nacionais e multinacionais. Valor Econômico, 13 de maio de 2013. 
Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/clipping/download/Campeoesnacionaisemultinacionais.pdf> 
Acesso: 31.dez.2016. 
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argumentam os críticos da política industrial, os governos, frequentemente, 
“escolhem vencedores” que já se saíam bem, o aparente efeito positivo da 
participação do governo pode ser espúrio, ou seja, o desempenho passado 
pode estar afetando a propriedade estatal, em vez do contrário”462 

Dessa forma, a seleção de uma empresa que já vinha apresentando resultados 

positivos, pode gerar um efeito “inverso”, no sentido de que aquele investimento 

poderia gerar retornos posteriores ao Estado, em corolário à “saúde financeira” que a 

empresa já apresentava. 

Em contraponto, é possível o que os autores chamam de processo de seleção 

negativa, que se constitui quando o Estado almeja empresas com mau desempenho 

que queiram ser socorridas. Nesse caso, eles afirmam: “devemos esperar associação 

negativa entre desempenho passado e probabilidade de o BNDES tornar-se acionista 

minoritário”463   

Em entrevista concedida, no ano de 2011, o presidente à época do BNDES 

Luciano Coutinho, defendeu a política, com os seguintes termos:  

“Estou bem convicto da relevância e da necessidade desse tipo de 
investimento. Ao financiarmos a criação de um gigante [...] estaríamos 
proporcionando o surgimento de um gênero de empresa com capacidade 
para competir globalmente e até se tornar líder em seu setor no cenário 
internacional. Todas as economias em desenvolvimento têm suas grandes 
multinacionais”.464  

  

 Para verificar a concentração de investimentos, por região, partindo do estudo 

dos “Campeãs Nacionais”, primeiro é preciso entender alguns conceitos do direito 

empresarial.  

 A Solução de Consulta nº 27 da COSIT de 25 de novembro de 2013, atribui 

algumas definições que passaram a ser então adotadas pela Receita Federal. São 

elas: sede, domicílio e matriz.  

 De acordo com a solução: “A sede da pessoa jurídica é o lugar escolhido pelos 

seus controladores no qual pode ser demandada para o cumprimento de suas 

                                                                 
462 MUSACCIO, Aldo; LAZZARINI, Sérgio.  Reinventando o Capitalismo de Estado: O Leviatã nos 
negócios: Brasil e Outros Países. 2015. P.243-244. 
 
463 MUSACCIO, Aldo; LAZZARINI, Sérgio.  Reinventando o Capitalismo de Estado: O Leviatã nos 
negócios: Brasil e Outros Países. 2015. P.243-244. 
 
464 Entrevista à revista Veja. 27/07/2011. In MUSACCIO, Aldo; LAZZARINI, Sérgio.  Reinventando o 
Capitalismo de Estado: O Leviatã nos negócios: Brasil e Outros Países. 2015. P.245 
 



 

142 
 

obrigações”465. (...) “Domicílio da pessoa jurídica de direito privado é o lugar onde 

funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio 

especial no seu estatuto ou atos constitutivos”466 . (...) “Estabelecimento matriz é 

aquele no qual se exercem a direção e a administração da pessoa jurídica”467.  

 Para este trabalho, importante será o conceito de estabelecimento matriz, pois, 

sendo este o responsável por exercer toda a direção e administração da pessoa 

jurídica, não importa para qual das filiais está sendo destinado o investimento do 

BNDES, pois a decisão final sobre a sua aplicação será decidida pela matriz. Sendo 

assim, mesmo que uma empresa seja estabelecida em âmbito nacional, e em todas 

as suas filiais receba um montante de investimento, quem decidirá a sua finalidade é 

a matriz, a destinação dos seus lucros terá a influência direta da matriz. Dessa forma, 

mesmo que, eventualmente, as empresas possuam filiais nas regiões mais afastadas 

e isso gere emprego, por exemplo, para tais regiões, isso em nada interfere na 

dinâmica decisória da companhia, que se centraliza na matriz.  

 Sendo assim, o presente trabalho, verificará: primeiro, quais são as empresas 

que representaram o maior percentual de verbas, dentre as “Campeãs Nacionais” e; 

posteriormente, onde localizam-se as matrizes das respectivas empresas. Para assim, 

compreender quais regiões foram responsáveis pelos montantes investidos pelo 

BNDES, durante essa política.  

 Ao final, colocar em números, qual o valor total, em todos os investimentos do 

BNDES, durante os anos dos governos Lula e Dilma Rousseff, por região.  

 

 6.1.1.1.1. Estudo de caso: NET (Grupo Globo) 

 

                                                                 
465  Solução de Consulta nº 27 da COSIT de 25 de novembro de 2013: disponível em: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/SolucoesConsultaCosit/2013/SCCosit272013.pd
f. Acesso 18/01/2017 02:40. 
 
466  Solução de Consulta nº 27 da COSIT de 25 de novembro de 2013: disponível em: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/SolucoesConsultaCosit/2013/SCCosit272013.pd
f. Acesso 18/01/2017 02:40. 
 
467  Solução de Consulta nº 27 da COSIT de 25 de novembro de 2013: disponível em: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/SolucoesConsultaCosit/2013/SCCosit272013.pd
f. Acesso 18/01/2017 02:40. 
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 Aldo Musaccio e Sérgio Lazzarini468 utilizam como um primeiro exemplo de 

“Campeã Nacional” o Grupo Globo. Fundado em 1925, pelo jornalista Irineu Marinho, 

com o jornal O Globo foi posteriormente controlada pela família Marinho. Na década 

de 1990 a empresa já se colocava como um empreendimento que atingia, ativamente, 

os mercados da televisão e rádio, assim como variadas atividades, e.g. jornais, 

reunida pela holding Globopar. Esta holding, ainda, possuía participação acionária em 

editoras, gráficas, serviços de satélite e cabo, além de outros ramos no business.  

 No ano de 1999, essa holding adquiriu a Globo Cabo (NET). Dentre seus 

acionistas minoritários, encontravam-se o Bradesco, a RBS e a Microsoft. Além 

desses investidores, a NET buscou empréstimos, em dólares americanos, em 

mercados estrangeiros. No mesmo ano, o BNDESPAR capitalizou a NET, comprando 

US$ 89 milhões em ações, anteriormente o banco já havia concedido empréstimos 

para apoiar a expansão do grupo.  

 Diante da crise asiática, o governo à época abandonou o atrelamento cambial 

que adotara há quatro anos atrás, e com a desvalorização do real, a dívida do Grupo 

Globo aumentou, gerando uma pressão na holding e em muitas de suas empresas, 

inclusive a NET. Quando o mercado se mostrou prejudicado para a empresa, ela 

registrou seguidos prejuízos, tornando-se mais complexa a situação em março de 

2002, o que obrigou a Globo a anunciar um plano de capitalização de US$430 milhões, 

por meio, inclusive, de emissão de debêntures e oferta pública de ações. O BNDES 

injetou R$284 milhões, por meio do BNDESPAR, destinando parte desses fundos à 

compra de ações e à aquisição do restante das debêntures emitidas pela Globo, com 

esse propósito.  

 A motivação alegada pelo BNDES à injeção de capital, foi a mudança nas 

práticas de governança da NET, que, conforme Eleazar de Carvalho, seu presidente 

à época, eram causa “básica e primordial” do problema. No ano de 2002, após a 

persistência de um estresse financeiro, o grupo tornou-se inadimplente.  

 De acordo com Musaccio e Lazzarini, esse é um exemplo em que: “as 

participações acionárias minoritárias do BNDES, embora proveitosas no apoio a 
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novos investimentos, pode acarretar conflitos entre acionistas, quando as decisões do 

grupo controlador não criam valor”469. 

 6.1.1.1.2 Estudo de caso: Eletrobrás. 

 Os mesmos autores trazem o caso Eletrobrás, uma empresa do Estado, com a 

qual o BNDES focalizou de forma peculiar, com relação às demais do setor, seus 

investimentos.  

 A empresa constituiu-se no ano de 1961, com finalidade a impulsionar 

investimentos no setor de energia. Durante a ditadura militar, a empresa consolidou-

se com uma estrutura piramidal, comportando subsidiárias em geração de energia 

como a Eletronorte, a Chesf, Furnas e Eletrosul, transmissão de eletricidade, como a 

EPTE, Furnas e Eletrosul, e distribuição de eletricidade, como Light e Excelsa, 

comportava também a geração de energia nuclear, inicialmente, com a Furnas e 

posteriormente com a Eletrobrás Eletronuclear. A empresa mantinha participações por 

meio da holding Lightpar e investia em empresas como a Eletropaulo.  

 Mesmo sendo a Eletrobrás reconhecida pela sua função no desenvolvimento 

da infraestrutura elétrica brasileira, ela não vem demonstrando eficiência, tendo 

registrado prejuízo de 139,7 milhões de reais no ano de 1995, somando mais de 9 

bilhões de reais em dívida junto ao governo federal, no ano de 1996. Já em 1999, por 

evento de problemas operacionais em Furnas, a capacidade de geração foi reduzida, 

o que trouxe, em corolário, a necessidade de compra, com alto preço, de energia de 

outras empresas, com a finalidade de cumprir com obrigações contratuais. Nesse 

contexto, Furnas foi socorrida pela Eletrobrás, por dever aproximadamente 578 

milhões de reais, dispendidos na compra de eletricidade.  

 A despeito dessas questões problemáticas, o BNDESPAR comprara ações da 

Eletrobrás e de algumas empresas subsidiárias, fazendo com que sua participação 

fosse elevada de 8%, no ano de 1995 a 19%, no ano seguinte. No ano de 1999, a 

subsidiária Light, transferiu ações no valor de 203 bilhões de reais para o BNDESPAR. 

 Os autores nesse caso, buscam ilustrar, quantitativamente, que: “as 

participações do BNDES, quando emaranhadas em grupos de negócios (mesmo 

quando os grupos são controlados pelo próprio governo), podem ser usadas para 
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apoiar alocações de capital ineficientes e talvez não resultem em melhorias no 

desempenho da empresa”470  

6.1.1.1.3. Estudo de caso: Aracruz  

 Também exemplo retirado da obra de Musaccio e Lazzarini, a Aracruz marcou-

se como relevante produtor mundial de poupa de celulose, por três décadas, obtendo 

vantagem competitiva por meio de abundantes terras e baixos custos de produção. A 

operação da empresa envolve, tipicamente, integração vertical, e ela possuía 

investimentos em fazendas de eucalipto, reflorestamento e unidades de 

processamento. O faturamento da empresa no ano de 2003, girava em torno de 1 

bilhão de dólares, com ativos de 3,5 bilhões de dólares. A empresa exportava 98% de 

sua produção e representava exemplo de competitividade, possuindo tecnologia 

própria, sobretudo nas fazendas.  

 O BNDES, no ano de 1975 possuía 38% das ações com direito a voto na 

Aracruz, ajudando a financiar cerca de 55% dos investimentos industriais que permitiu 

o início da produção de poupa pela empresa no ano de 1978. Posteriormente o banco 

vendeu, parte de suas ações a grupos de negócios internacionais, como Safra e 

Lorentzen. Na prática, contudo, a Aracruz possuía uma forma de gerenciamento de 

uma empresa autônoma.  

 No ano de 1992, seus gestores promoveram oferta pública de ações com 

finalidade à expansão da empresa, de forma planejada, sendo pioneira no uso do 

American Depositary Shares (ADS) da Bolsa de Valores de Nova York no Brasil. O 

registro na bolsa fez com que a empresa evoluísse em termos de transparência e 

controles para atendimento de padrões superiores de governança. O BNDESPAR 

possuía o equivalente à 11% do patrimônio líquido da empresa, tendo representação, 

também, no conselho de administração.  

 Nos anos 1990, a produção da empresa aumentou sua eficiência e trouxe 

substanciais resultados de despesas de capital, com suporte de um novo programa 

de capitalização. A Aracruz alcançou a marca de 1,24 milhão de toneladas de celulose 

em 1998 e o plano de expansão, delineado pelo conselho de administração, nos anos 
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2000, trouxe, aproximadamente, 800 milhões de dólares em novas despesas de 

capital entre 2001 e 2003. 

 No caso da Aracruz, Musaccio e Lazzarini tentam demonstrar: “como o capital 

do BNDES e de outros investidores foi usado para impulsionar investimentos fixos 

produtivos, em contexto no qual práticas de governança aprimoradas ajudaram a 

mitigar a expropriação de acionistas minoritários471. 

 6.1.1.2. O BNDES como emprestador.  

O segundo questionamento feito por Musaccio e Lazzarini para o 

entendimento do que venha a ser a política de “Campeãs Nacionais”, advém em uma 

configuração na qual o banco é mero emprestador: “o BNDES seleciona boas ou más 

empresas? ”, nesse sentido eles explanam:  

“a falta de efeitos consistentes dos empréstimos do BNDES, em termos de 
melhoria do desempenho ou dos investimentos, pode ser explicada de duas 
maneiras. Primeiro, como sugere a hipótese de restrição orçamentária fraca 
(da visão de política partidária), o BNDES pode conceder empréstimos a 
empresas com mau desempenho e até socorrer empresas falidas. Essas 
empresas com mau desempenho podem sobreviver artificialmente, mesmo 
que não tenha vantagem competitiva. Como alternativa, o banco pode 
simplesmente escolher empresas que, para começar, não precisariam de 
crédito subsidiado. Portanto, se o BNDES empresta para empresas com bom 
desempenho, em vez de para aquelas com mau desempenho, é possível 
argumentar que o banco está “escolhendo vencedoras”472.  

Entretanto, os autores não se opõem ao fato de escolher vencedoras, se: “as 

empresas beneficiárias estiverem tomando empréstimos por motivos relacionados 

com a visão de política industrial – ou seja, por necessidade, não por oportunismo”473.  

 Dentro desses parâmetros de tornar-se “campeã nacional”, por meio de 

empréstimos do BNDES, vem a tabela abaixo demonstrar quais empresas, de capital 

aberto, receberam o maior montante de investimentos nesta política: 
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TABELA 7: PORCENTAGEM DE EMPRÉSTIMOS DO BNDES POR EMPRESA. 

 
Companhia 

  

 
Segmento 

  

Porcentagem do total de empréstimos  

Em 2004 Em 2009 

Petrobrás Petróleo 14,5 39,4 

TelemarNorteLeste-OI  Telecomunicação 10,4 7,7 

Vale do Rio Doce  Mineração 0 8,5 

Suzano Papel e energia 3,4 2,6 

Brasil Telecom  Telecomunicações 0 3,2 

Neoenergia Eletricidade 3,2 2,5 

CPFL Energia Eletricidade 6,8 0 

VBC energia Eletricidade 2,7 2 

CSN Siderurgia 4,2 2,3 

Klabin Papel 1,3 2,1 

Aracruz Celulose 2,4 0 

Cesp Eletricidade 11,2 0 

Sadia Alimento e agronegócio 3,2 0 

CPFL Geração Eletricidade 0 2,1 

Embraer Aviões 0 1,4 
 

Fonte: MUSACCIO, Aldo; LAZZARINI, Sérgio.  Reinventando o Capitalismo de Estado: O Leviatã nos negócios: 
Brasil e Outros Países. 2015. P.306. A tabela teve seu formato modificado para adequação na pesquisa, mas 
manteve os dados. O cálculo dos autores foi realizado com base no banco de dados de companhias abertas. 

  

A tabela demonstra que a participação da Petrobrás aumentou 

substancialmente de 2004 a 2009, alcançando quase 40% da totalidade do capital da 

empresa, outra empresa que teve a participação aumentada nesse período foi a Vale 

do Rio Doce, que em 2004 não possuía qualquer investimento do banco, em 2009, 

obtinha 8,5%, a Brasil Telecom se encontrava na mesma situação, subindo de 0 a 

3,2%. A Klabin de 1,3% subiu a 2,1% e a CPFL Geração e Embraer, de 0% de 

participação do banco em 2004, subiram para 2,1% e 1,4%, respectivamente.  

 Em contrapartida a Suzano, Neoenergia, CPFL Energia, VBC energia, CSN, 

Aracruz, Cesp e Sadia (antes da BRF), ou tiveram diminuídas ou zeradas o total de 

investimentos no ano de 2009.  

 Essa política de criar campeões, seja como acionista minoritário, seja como 

mero emprestador, assim como a privatização, privilegia grandes conglomerados, 

entretanto, em termos percentuais, essa concentração por porte empresarial da 
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política de Coutinho, é menor do que à época do governo PSDB, como se vê na tabela 

abaixo, elaborada pela nossa pesquisa: 

TABELA 8: PORCENTAGEM DE EMPRÉSTIMOS DO BNDES POR PORTE EMPRESARIAL NO PRIMEIRO GOVERNO LULA 

Primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva (valores em bilhões de reais) 

Porte empresarial 2003 2004 2005 2006 Total Porcentagem 

GRANDE 23,51 27,26 35,32 40,20 126,28 74% 

MÉDIA 2,61 2,99 3,77 4,09 13,46 8% 

MEDIA-GRANDE N/A N/A N/A N/A 0,00 0% 

MICRO 5,60 7,84 5,69 4,76 23,89 14% 

PEQUENA 1,81 1,74 2,21 2,27 8,03 5% 

Total Geral 33,53 39,83 46,98 51,32 171,67 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do portal da transparência do BNDES. 

 No primeiro mandato do governo petista (tabela ‘8’), 74% do total dos 

desembolsos tiveram como destino grandes empresas. Médias empresas totalizaram 

8% e pequenas e microempresas somaram juntas 19%. 

TABELA 9: PORCENTAGEM DE EMPRÉSTIMOS DO BNDES POR PORTE EMPRESARIAL NO SEGUNDO GOVERNO LULA 

Segundo governo Luiz Inácio Lula da Silva (valores em bilhões de reais) 

Porte empresarial 2007 2008 2009 2010 Total Porcentagem 

GRANDE 48,83 69,03 112,44 118,16 348,46 76% 

MÉDIA 6,08 8,51 7,25 13,68 35,51 8% 

MEDIA-GRANDE N/A N/A N/A 4,68 4,68 1% 

MICRO 6,53 8,14 10,85 21,63 47,15 10% 

PEQUENA 3,46 5,20 5,82 10,27 24,74 5% 

Total Geral 64,89 90,88 136,36 168,42 460,55 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do portal da transparência do BNDES. 

 No segundo governo, a concentração por porte empresarial aumenta, 

alcançando 76% do total, nas mãos das grandes companhias. A faixa que traz 

empresas de médio porte e médio-grande porte, totaliza 9%. Micro e pequenas 

empresas somam 15%.  

 

TABELA 10: PORCENTAGEM DE EMPRÉSTIMOS DO BNDES POR PORTE EMPRESARIAL NO GOVERNO DILMA ROUSSEFF. 

Governo Dilma Rousseff (valores em bilhões de reais) 

Porte empresarial 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Total Porcentagem 

GRANDE 80,15 97,71 116,30 117,64 90,51 502,31 62% 

MÉDIA 14,37 13,73 16,15 14,76 8,29 67,29 8% 

MEDIA-GRANDE 9,07 8,16 10,58 10,82 8,08 46,70 6% 

MICRO 23,30 23,89 30,69 28,69 19,06 125,63 16% 

PEQUENA 12,00 12,51 16,70 15,92 10,00 67,14 8% 
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Total Geral 138,87 155,99 190,42 187,84 135,94 809,06 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do portal da transparência do BNDES. 

No governo Dilma Rousseff essa concentração diminui, o investimento em 

grandes empresas totaliza 62% do montante, contra 14% das empresas de médio e 

médio-grande porte e 24% em micro e pequenas empresas.  

 

 6.1.1.3. A Política de “Campeãs Nacionais” e a Questão Regional.  

 

 Diante desse cenário, expomos aqui uma nova tabela, adicionando o Estado 

do estabelecimento matriz de cada uma dessas empresas, a fim de demonstrar como 

a preocupação com o desenvolvimento regional não está presente nessa política.  

 Para comprovar a localização de cada uma das matrizes das empresas, foi 

realizada uma pesquisa de CNPJ, utilizando como parâmetro o nome empresarial 

referente à época da política, todas as fichas de consulta de CNPJ estão presentes 

nos anexos desta pesquisa.  

Frise-se, não é possível dizer que as “campeãs nacionais” são caracterizáveis 

como causa de surgimento de uma desigualdade regional, e sim uma causa de 

manutenção desta desigualdade.  

TABELA 11: CORRELAÇÃO ENTRE A PORCENTAGEM DE EMPRÉSTIMOS DO BNDES POR EMPRESA E REGIÕES DO PAÍS NA 

POLÍTICA DE “CAMPEÃS NACIONAIS”. 

 
Companhia 

  

 
Segmento 

  

Porcentagem do total de empréstimos  

 
Localização 
da Matriz 

Em 2004 Em 2009 

Petrobrás Petróleo 14,5 39,4 RJ 

TelemarNorteLeste-OI  Telecomunicação 10,4 7,7 RJ 

Vale do Rio Doce  Mineração 0 8,5 RJ 

Suzano Papel e energia 3,4 2,6 BA 

Brasil Telecom  Telecomunicações 0 3,2 RJ 

Neoenergia Eletricidade 3,2 2,5 RJ 

CPFL Energia Eletricidade 6,8 0 SP 

VBC energia Eletricidade 2,7 2 SP 

CSN Siderurgia 4,2 2,3 SP 

Klabin Papel 1,3 2,1 SP 

Aracruz Celulose 2,4 0 ES 

Cesp Eletricidade 11,2 0 SP 

Sadia Alimento e agronegócio 3,2 0 SC 

CPFL Geração Eletricidade 0 2,1 SP 
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Embraer Aviões 0 1,4 SP 

Fonte: A presente pesquisa realizou uma adaptação da tabela supramencionada de Musaccio e 
Lazzarini, com a adição da localização da matriz de cada uma das empresas, por meio de consulta aos 
respectivos CNPJs  

 A despeito do otimismo de Luciano Coutinho, e da via de mão-dupla constatada 

por Musaccio e Lazzarini, em termos econômicos. Verifica-se que em momento 

nenhum demonstra-se uma preocupação pela questão regional ou pela 

desconcentração dos investimentos. Visto que das 15 empresas, que largamente se 

beneficiaram da política, 13 possuem matriz no Sudeste do país, uma na região Sul e 

uma Nordeste brasileiro.  

Diante dessas circunstâncias, presenciou-se em números totais, nas cinco 

regiões a seguinte distribuição de investimentos, nos dois mandatos de Lula e no 

governo Dilma Rousseff:          

TABELA 12: INVESTIMENTOS DO BNDES POR REGIÃO GEOGRÁFICA NO PRIMEIRO GOVERNO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Primeiro Governo Luiz Inácio Lula da Silva (valores em milhões de reais) 

Local 2003 2004 2005 2006 Total do 

período 

Percentual do 

total brasileiro 

CENTRO OESTE 2.831,24 5.160,54 3.270,58 3.658,80 14.921,16 8,7% 

DISTRITO FEDERAL 118,96 1.387,69 618,30 887,32 3.012,28 1,8% 

GOIAS 991,91 1.224,83 912,37 1.136,83 4.265,95 2,5% 

MATO GROSSO 1.331,28 2.076,97 1.447,52 1.077,64 5.933,41 3,5% 

MATO GROSSO DO 

SUL 

389,08 471,04 292,38 557,01 1.709,52 1,0% 

NORDESTE 3.112,24 2.737,28 3.803,00 4.836,19 14.488,71 8,4% 

ALAGOAS 120,71 85,25 57,95 75,96 339,87 0,2% 

BAHIA 1.356,53 1.576,84 2.169,55 2.918,31 8.021,22 4,7% 

CEARA 691,23 356,61 416,06 539,37 2.003,27 1,2% 

MARANHAO 140,61 137,73 115,54 142,99 536,86 0,3% 

PARAIBA 53,03 37,95 73,75 111,71 276,45 0,2% 

PERNAMBUCO 325,12 329,41 749,14 602,00 2.005,66 1,2% 

PIAUI 59,95 54,37 51,32 44,80 210,44 0,1% 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

100,62 113,24 135,54 245,76 595,17 0,3% 

SERGIPE 264,44 45,87 34,17 155,30 499,78 0,3% 

NORTE 712,06 1.954,07 1.615,79 1.625,82 5.907,73 3,4% 

ACRE 17,93 13,87 104,85 73,66 210,32 0,1% 

AMAPA 13,94 12,16 25,42 20,81 72,33 0,0% 

AMAZONAS 136,47 96,65 771,96 817,42 1.822,51 1,1% 

PARA 350,89 1.140,27 267,88 479,33 2.238,36 1,3% 

RONDONIA 125,55 130,74 149,37 109,66 515,32 0,3% 

RORAIMA 1,73 2,23 3,59 3,84 11,40 0,0% 
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TOCANTINS 65,54 558,14 292,72 121,09 1.037,49 0,6% 

SUDESTE 20.036,12 21.299,21 28.739,85 31.414,60 101.489,78 59,1% 

ESPIRITO SANTO 386,96 475,04 1.157,60 1.669,51 3.689,12 2,1% 

MINAS GERAIS 3.113,30 2.394,15 2.942,41 4.066,04 12.515,89 7,3% 

RIO DE JANEIRO 3.339,96 3.085,30 4.287,64 5.213,59 15.926,50 9,3% 

SAO PAULO 13.195,90 15.344,71 20.352,19 20.465,46 69.358,27 40,4% 

SUL 6.841,93 8.682,80 9.551,02 9.782,60 34.858,36 20,3% 

PARANA 2.051,56 2.764,73 3.356,90 3.268,70 11.441,90 6,7% 

RIO GRANDE DO 

SUL 

2.733,07 3.200,74 3.669,26 3.778,55 13.381,63 7,8% 

SANTA CATARINA 2.057,29 2.717,33 2.524,86 2.735,35 10.034,83 5,8% 

Total Geral 33.533,59 39.833,90 46.980,24 51.318,02 171.665,74 100% 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do portal da transparência do BNDES. 

 No primeiro governo Lula (tabela “12”), 59,1% dos investimentos realizados 

foram destinados ao Sudeste do país, a segunda região mais beneficiada foi o Sul, 

com 20, 3%, em seguida aparece o Centro-Oeste com 8,7%, o Nordeste vem logo 

depois com 8,4% e por último encontra-se a região Norte, com 3,4% do total. 

 

TABELA 13: INVESTIMENTOS DO BNDES POR REGIÃO GEOGRÁFICA NO SEGUNDO GOVERNO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Segundo Governo Luiz Inácio Lula da Silva 

Local 2007 2008 2009 2010 Total do 

período 

Percentual 

do total 

brasileiro 

CENTRO OESTE 5.754,68 9.881,27 10.738,06 11.366,57 37.740,58 8,2% 

DISTRITO FEDERAL 1.146,12 998,15 1.123,80 1.871,41 5.139,48 1,1% 

GOIAS 2.384,40 4.759,86 5.132,19 4.340,81 16.617,27 3,6% 

MATO GROSSO 1.524,91 2.880,31 2.087,95 3.206,59 9.699,76 2,1% 

MATO GROSSO DO 

SUL 

699,25 1.242,94 2.394,13 1.947,75 6.284,07 1,4% 

NORDESTE 5.322,08 7.627,16 22.067,29 17.210,81 52.227,34 11,3% 

ALAGOAS 88,72 150,91 260,52 588,19 1.088,34 0,2% 

BAHIA 2.759,66 3.150,18 3.366,30 4.799,28 14.075,42 3,1% 

CEARA 447,86 960,93 1.968,82 3.591,60 6.969,20 1,5% 

MARANHAO 293,29 1.092,36 1.599,46 1.327,38 4.312,49 0,9% 

PARAIBA 106,62 279,28 370,35 482,06 1.238,31 0,3% 

PERNAMBUCO 1.319,72 1.647,07 13.026,46 4.244,89 20.238,15 4,4% 

PIAUI 171,28 77,36 820,27 697,02 1.765,94 0,4% 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

91,05 186,31 346,90 805,85 1.430,11 0,3% 

SERGIPE 43,89 82,75 308,22 674,52 1.109,37 0,2% 

NORTE 3.460,88 4.951,78 11.213,49 11.748,24 31.374,39 6,8% 

ACRE 39,76 134,55 423,53 463,42 1.061,26 0,2% 

AMAPA 274,54 266,31 169,49 51,79 762,13 0,2% 
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AMAZONAS 690,45 1.638,06 999,88 2.276,44 5.604,82 1,2% 

PARA 968,53 1.291,04 2.423,36 2.117,45 6.800,38 1,5% 

RONDONIA 243,16 319,84 4.770,83 5.426,68 10.760,51 2,3% 

RORAIMA 5,78 8,52 118,22 107,56 240,08 0,1% 

TOCANTINS 1.238,66 1.293,46 2.308,19 1.304,90 6.145,21 1,3% 

SUDESTE 37.581,30 51.010,10 71.660,38 97.971,48 258.223,27 56,1% 

ESPIRITO SANTO 1.446,09 1.729,12 1.926,33 2.693,93 7.795,47 1,7% 

MINAS GERAIS 5.999,99 8.202,06 8.818,59 13.358,17 36.378,81 7,9% 

RIO DE JANEIRO 8.160,88 10.316,21 25.095,25 35.925,80 79.498,13 17,3% 

SAO PAULO 21.974,35 30.762,72 35.820,21 45.993,58 134.550,86 29,2% 

SUL 12.772,85 17.407,60 20.677,13 30.125,65 80.983,23 17,6% 

PARANA 5.295,29 6.976,11 7.397,69 11.236,60 30.905,68 6,7% 

RIO GRANDE DO SUL 4.165,82 5.614,57 7.588,15 10.175,44 27.543,98 6,0% 

SANTA CATARINA 3.311,75 4.816,92 5.691,29 8.713,61 22.533,57 4,9% 

Total Geral 64.891,80 90.877,91 136.356,36 168.422,75 460.548,81 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do portal da transparência do BNDES. 

 No segundo governo do presidente, a região Sudeste teve reduzida a sua 

porcentagem total dos investimentos em comparação ao primeiro governo. O total da 

região foi de 56,1%, seguido do Sul do Brasil, que possuía 17,6%, em terceiro vinha 

o Nordeste, com um substancial aumento, atingindo 11,3% do total, em seguida a 

região Centro-Oeste, com 8,2% e por último o Norte, com 6,8%.  

TABELA 14: INVESTIMENTOS DO BNDES POR REGIÃO GEOGRÁFICA NO GOVERNO DILMA ROUSSEFF 

Governo Dilma Rousseff (valores em milhões de reais) 

Local 2011 2012 2013 2014 2015 Total do 

período 

Percentual do 

total brasileiro 

CENTRO OESTE 11.348,29 20.098,08 20.898,73 21.630,28 12.905,02 86.880,41 10,7% 

DISTRITO FEDERAL 1.330,95 9.042,82 4.524,19 5.512,79 2.540,58 22.951,32 2,8% 

GOIAS 4.386,62 3.145,35 5.085,45 5.445,17 3.350,91 21.413,51 2,6% 

MATO GROSSO 3.105,80 3.476,83 6.804,46 6.415,72 4.817,32 24.620,13 3,0% 

MATO GROSSO DO 

SUL 

2.524,91 4.433,08 4.484,62 4.256,60 2.196,21 17.895,43 2,2% 

NORDESTE 18.767,88 21.048,45 25.657,18 24.379,15 22.514,59 112.367,26 13,9% 

ALAGOAS 859,74 518,07 953,48 555,32 251,31 3.137,92 0,4% 

BAHIA 4.977,76 5.731,04 9.261,99 5.860,84 6.048,70 31.880,33 3,9% 

CEARA 2.488,62 3.008,80 2.484,33 3.176,55 3.915,67 15.073,96 1,9% 

MARANHAO 2.701,68 3.771,92 3.919,22 4.531,97 3.284,14 18.208,93 2,3% 

PARAIBA 726,51 588,86 979,86 1.164,26 686,15 4.145,64 0,5% 

PERNAMBUCO 4.600,74 3.207,61 3.635,90 5.850,02 4.381,33 21.675,60 2,7% 

PIAUI 378,93 784,52 868,35 1.659,55 1.311,10 5.002,45 0,6% 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

1.470,90 2.813,05 2.845,37 1.173,54 2.230,50 10.533,36 1,3% 

SERGIPE 563,01 624,57 708,68 407,10 405,70 2.709,06 0,3% 



 

153 
 

NORTE 10.864,42 13.340,25 13.751,80 14.029,37 11.844,37 63.830,22 7,9% 

ACRE 209,40 984,83 310,29 350,93 224,43 2.079,88 0,3% 

AMAPA 159,13 508,56 1.077,93 571,42 551,40 2.868,43 0,4% 

AMAZONAS 880,50 1.013,25 1.126,67 735,58 527,06 4.283,06 0,5% 

PARA 3.778,70 6.823,80 7.738,80 9.357,58 7.729,80 35.428,68 4,4% 

RONDONIA 4.464,21 2.609,69 2.284,62 1.652,16 1.715,71 12.726,39 1,6% 

RORAIMA 123,05 73,37 94,19 141,43 65,45 497,47 0,1% 

TOCANTINS 1.249,43 1.326,76 1.119,30 1.220,29 1.030,52 5.946,31 0,7% 

SUDESTE 68.238,08 72.440,16 87.042,88 89.447,36 59.714,89 376.883,38 46,6% 

ESPIRITO SANTO 2.881,54 3.079,82 3.767,28 3.036,40 1.609,00 14.374,04 1,8% 

MINAS GERAIS 13.202,61 12.663,32 17.268,44 15.236,07 11.698,62 70.069,06 8,7% 

RIO DE JANEIRO 15.887,98 20.780,45 20.222,37 26.087,15 15.936,13 98.914,08 12,2% 

SAO PAULO 36.265,96 35.916,57 45.784,79 45.087,74 30.471,15 193.526,20 23,9% 

SUL 29.654,76 29.065,33 43.068,44 38.350,70 28.963,16 169.102,39 20,9% 

PARANA 10.568,78 10.699,00 15.853,48 15.266,77 12.869,23 65.257,25 8,1% 

RIO GRANDE DO 

SUL 

10.495,09 9.933,22 15.489,83 13.418,92 9.269,43 58.606,49 7,2% 

SANTA CATARINA 8.590,89 8.433,12 11.725,13 9.665,01 6.824,51 45.238,65 5,6% 

Total Geral 138.873,44 155.992,27 190.419,04 187.836,87 135.942,05 809.063,66 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do portal da transparência do BNDES. 

Durante os cinco anos de governo Dilma Rousseff, ou seja, os quatro do 

primeiro mandato e primeiro do segundo mandato, que completou antes de sofrer o 

Impeachment. A influência do Sudeste para o total dos investimentos havia diminuído 

consideravelmente. No período, 46,6% dos recursos foram destinados ao Sudeste, 

20,9% ao Sul, 13,9% ao Nordeste, um montante muito superior aos governos 

anteriores, 10,7% ao Centro-Oeste e 7,9% ao Norte.  

 Essa distribuição desigual proporcionalmente em termos regionais, trata-se de 

mais um exemplo do que Marcelo Neves considera como Constituição Simbólica, ao 

alertar sobre a inefetividade dos agentes públicos, frente à falta generalizada de 

orientação dos comportamentos normativos pela Constituição Federal, nesse caso474. 

Importante para entender o porquê a distribuição do banco está sendo realizada 

de forma equivocada, levando em consideração a questão regional é o que afirma 

Celso Furtado: 

“A medula óssea dessa questão é a seguinte: o Brasil é um extenso território 
ocupado de modo irregular; apresentando combinações diversas de fatores 
e recursos, em sistemas econômicos com distintas potencialidades; 
desenvolver simultaneamente esses sistemas significam dividir em demasia 
os recursos e reduzir a intensidade média de crescimento do conjunto. 

                                                                 
474 NEVES, Marcelo. A Constituição Simbólica. São Paulo. Editora Acadêmica, 1994, pp.159-160. 
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Verifica-se, assim, que é necessário concentrar os recursos escassos nas 
regiões de maiores potencialidades, a fim de criar um núcleo suficientemente 
poderoso que sirva de base do desenvolvimento das outras regiões. Mesmo 
reconhecendo alguma verdade nessa ideia, a formulação geral do problema 
me parece incorreta. Abandonar regiões de escassos recursos e com rápido 
crescimento da população é permitir que se criem graves problemas para o 
futuro do país. Em um plano de desenvolvimento é necessário considerar em 
conjunto toda a economia nacional”475. 

Dessa forma, o que se vê na política de “Campeãs Nacionais”, na medida em 

que investe em empresas em cujo grande capital está centralizado nas regiões mais 

abastadas do país, e as filiais, nas mais afastadas, é uma concentração dos recursos 

escassos nas locais de maiores potencialidades, a fim de criar um núcleo 

suficientemente poderoso que sirva de base ao desenvolvimento das outras regiões. 

Mas como o próprio autor afirma, isso é apenas parcialmente verdadeiro, pois 

abandonando as regiões com baixo recurso e grande crescimento populacional, a 

tendência é uma grande problemática para o futuro do país. Dessa forma, o banco 

deve investir com maior proporcionalidade entre as regiões, elaborando um plano de 

desenvolvimento que abranja em conjunto toda a economia nacional.  

6.2. A acumulação primitiva de capital na privatização e política de “Campeãs 
Nacionais” 

A investigação do processo de acumulação primitiva de capital inicia-se com a 

consideração de Karl Marx que afirma que: " uma acumulação primitiva não seria o 

resultado, mas o ponto de partida do modo de produção capitalista"476 

Essa acumulação primitiva representa para Marx, em analogia ao pecado 

original da teologia, um pecado original da economia política, nesse sentido, diz o 

filosofo que no pecado original da teologia, o homem foi condenado a comer seu pão 

com o suor do seu rosto, já no pecado original da economia política, poucos 

escaparam dessa pena477.  

Esse processo ocorreu no início do capitalismo, e foi gerado por uma 

acumulação de riquezas na mão de poucos, em detrimento da venda própria pele, 

                                                                 
475 FURTADO, Celso. Perspectivas da Economia Brasileira, Rio de Janeiro, ISEB (MEC) 1958, p.53; 
BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. Editora Max Limonad, 2003. 
P. 62. 
 
476 MARX, Karl. O Capital. São Paulo: Abril Cultural. Coleção os Economistas, 1985.p.171 
 
477 MARX, Karl. O Capital. São Paulo: Abril Cultural. Coleção os Economistas, 1985.p.171 
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pela maioria. É nesse momento histórico, em decorrência desse pecado original que 

surge a pobreza da grande massa, que: “a despeito de todo o seu trabalho, continua 

a só possuir a si mesma para vender; e a riqueza de alguns, que cresce sem cessar, 

ainda que há muito tempo eles já pararam de trabalhar” 478. 

Nesse processo de surgimento do capitalismo, há uma separação entre 

operários e força de trabalho, e a partir do momento em que essa produção ganha 

independência, reproduz em maior escala essa separação. Dessa forma ele sintetiza 

que: “ A acumulação dita primitiva é, portanto, esse processo de dissociação entre o 

produtor e os meios de produção”479 

Essa acumulação primitiva se dá no momento em que o trabalhador deixa o 

sistema feudal e se torna um livre vendedor da força de trabalho. Enquanto os 

historiadores burgueses apontam esse momento como uma libertação do regime de 

servidão e da coação corporativa, a realidade é que junto ao fim do feudalismo, vem 

também o vim das garantias características desse sistema, e ao se verem despojados 

dos meios de produção, só restava a venda da própria força de trabalho480. 

Marx destaca algumas épocas em que essa acumulação primitiva é 

demonstrada de forma particularmente importante. Épocas em que as grandes 

massas eram: “despojadas de seus meios de subsistência e jogadas ao mercado sob 

a forma de proletários privados de tudo. Todo esse processo repousa sobre a 

expropriação do produtor rural, do camponês”481 (...) “o saque dos bens eclesiásticos, 

a alienação fraudulenta dos domínios do Estado, o embargo às propriedades 

comunais, a transformação usurpadora – e efetuada sob um regime de terror – das 

propriedades feudais e coletivas dos clãs em propriedades privadas modernas – eis 

os doces métodos da acumulação primitiva. Eles preparam o terreno para a agricultura 

capitalista, incorporam o solo e a terra ao capital e criam para a indústria das cidades 

a possibilidade de se procurar operários entre os proletários despojados de tudo”482. 

                                                                 
478 MARX, Karl. O Capital. São Paulo: Abril Cultural. Coleção os Economistas, 1985.p.171 
 
479 MARX, Karl. O Capital. São Paulo: Abril Cultural. Coleção os Economistas, 1985.p.172 
 
480 MARX, Karl. O Capital. São Paulo: Abril Cultural. Coleção os Economistas, 1985.p.172 
481 MARX, Karl. O Capital. São Paulo: Abril Cultural. Coleção os Economistas, 1985.p.173 
482 MARX, Karl. O Capital. São Paulo: Abril Cultural. Coleção os Economistas, 1985.p.179 
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 Após essa privação dos meios de vida, nem todos os homens eram absorvidos 

por um sistema de manufatura ainda nascente. Em decorrência disso, muitos se 

tornaram ladrões, gerando durante o final do século XV e durante o século XVI na 

Europa Ocidental, uma legislação sanguinária para coibir a vadiagem483. 

A manutenção dessa acumulação se dava pela contínua expropriação e 

expulsão da população rural, que fornecia às indústrias massas de proletários 

estranhos à esfera corporativa. Essa expropriação e expulsão ao mesmo tempo que 

tornam disponíveis operários para o capital industrial, cria um mercado interno484. 

Marx relata, no que tange às grandes navegações que: “a descoberta das 

minas de ouro e de prata da América, o extermínio das populações indígenas, sua 

escravização ou seu enterramento das minas, a conquista e o começo da pilhagem 

das Índias Orientais, a transformação da África num vasto cercado onde se caçavam 

negros, tudo isso caracteriza a aurora da era da produção capitalista”485 (...) “Esses 

métodos repousam, em parte na simples força bruta, como o sistema colonial; todos 

se apoiam na força do Estado, para ativar ao máximo a transformação do modo de 

produção feudal em modo de produção capitalista e abreviar as fases de transição”486 

 De acordo com Rodrigo Alves Teixeira, na historiografia: “a maioria dos autores 

buscou analisar a realidade colonial brasileira com base nos conceitos desenvolvidos 

por Marx, ou seja, na linha do Materialismo Histórico”487. A pesquisa abordará a visão 

de Caio Prado Jr, Celso Furtado, Fernando Novais e Leda Paulani, considerando 

também, os contornos de Teixeira, e em consideração ao BNDES, a contribuição de 

Bercovici, para trilhar um caminho lógico entre o descrito conceito da acumulação 

primitiva de capital e o objeto desta pesquisa. 

                                                                 
483 MARX, Karl. O Capital. São Paulo: Abril Cultural. Coleção os Economistas, 1985.p.179-180 
484 MARX, Karl. O Capital. São Paulo: Abril Cultural. Coleção os Economistas, 1985.p.179-182 
485 MARX, Karl. O Capital. São Paulo: Abril Cultural. Coleção os Economistas, 1985.p.183 
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487 TEIXEIRA, Rodrigo Alves. Capital e colonização: a constituição da periferia do sistema capitalista 
mundial. Estud. Econ.,  São Paulo ,  v. 36, n. 3, p. 539-591,  Sept.  2006 .   Available from 
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41612006000300005&lng=en&nrm=iso>. access on  15  Jan.  2017.  http://dx.doi.org/10.1590/S0101-
41612006000300005. 
 



 

157 
 

 Em sua obra Formação do Brasil Contemporâneo, Caio Prado Jr elabora o 

conceito de sentido da colonização, conforme se vê: 

"Todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo sentido. Este se 
percebe não nos pormenores da sua história, mas no conjunto dos fatos e 
acontecimentos essenciais que a constituem num longo período de tempo. 
(...) Visto deste ângulo geral e amplo, a evolução de um povo se torna 
explicável. Os pormenores e incidentes mais ou menos complexos que 
constituem a trama de sua história e que ameaçam por vezes nublar o que 
verdadeiramente forma a linha mestra que a define, passam para o segundo 
plano, e só então nos é dado alcançar o sentido daquela evolução, 
compreendê-la, explicá-la. (...) Não se compreende por isso, se 
desprezarmos inteiramente aquela evolução, o que nela houve de 
fundamental e permanente” 488. 

 Karl Marx em “O Capital, traz a seguinte análise:  

“A sociedade burguesa é a organização histórica mais desenvolvida, mais 
diferenciada da produção. As categorias que exprimem suas relações, a 
compreensão de sua própria articulação, permitem penetrar na articulação e 
nas relações de produção de todas as formas de sociedade desaparecidas, 
sobre cujas ruínas e elementos se acha edificada, e cujos vestígios, não 
ultrapassados ainda, leva de arrastão desenvolvendo tudo que fora antes 
apenas indicado que toma assim toda a sua significação etc. A anatomia do 
homem é a chave da anatomia do macaco. O que nas espécies animais 
inferiores indica uma forma superior não pode, ao contrário, ser 
compreendido senão quando se conhece a forma superior. A Economia 
burguesa fornece a chave da Economia da Antigüidade etc. Porém, não 
conforme o método dos economistas que fazem desaparecer todas as 
diferenças históricas e vêem a forma burguesa em todas as formas de 
sociedade. Pode-se compreender o tributo, o dízimo, quando se compreende 
a renda da terra. Mas não se deve identificá-los”489. 

 Teixeira elabora uma comparação entre os autores afirmando, a priori, que as 

finalidades de ambos, com as supramencionadas análises são distintos. Enquanto 

Marx trata sobre a passagem de um modo de produção a outro, Prado Jr nem sequer 

utiliza, explicitamente esse conceito, não destacando, portanto qualquer ruptura no 

modo de produção.  

 O ponto em comum de Prado Jr e Marx seria: “a relação entre passado e 

presente, a ideia de que, ao se conhecer o resultado do desenrolar da história, é 

possível então, a partir do conhecimento do presente, olhar para trás para identificar 

quais as relações mais importantes para se compreender a dinâmica das sociedades 
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passadas que a distanciavam ou que a desenvolveram na sociedade presente”490 (...) 

“É o presente que fornece a chave para o passado, ou seja, é o conhecimento do 

presente que permite identificar quais os elementos essenciais para se compreender 

o passado, separando estes elementos essenciais do que é secundário ou apenas 

acessório”491 

 No que tange à questão do sentido da colonização de Prado Jr, Teixeira aponta 

que existe também uma concepção de sentido no trecho de Marx, entretanto o sentido 

dos autores não é teleológico, como na teoria hegeliana:  

“Tanto em Marx como em Caio Prado Jr. nota-se então a idéia de um ‘sentido’ 
na história, mas este sentido não é teleológico (como em Hegel), ou seja, não 
é um sentido que existe a priori, determinístico, cujo télos é previamente 
conhecido, mas um sentido que é conhecido, ou melhor dizendo, um sentido 
que é reconstruído racionalmente apenas a posteriori, ou seja, a partir do 
conhecimento da sociedade que resultou do desenrolar histórico”492. 

 Caio Prado Jr indica um “sentido da colonização” ao ver um direcionamento do 

organismo colonial para o mercado externo, sobretudo no fornecimento de produtos 

tropicais e metais preciosos para a Europa. Ao estudar a vida material da colônia, o 

autor destaca três elementos: a lavoura, a monocultura e o trabalho escravo. O Brasil 

mostrava-se como um espaço para extração de bens destinados a mercados e 

consumo estrangeiros, não às necessidades da população nacional493.  

                                                                 
490 TEIXEIRA, Rodrigo Alves. Capital e colonização: a constituição da periferia do sistema capitalista 
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  Embora a inspiração de Celso Furtado seja muito mais keynesiana do que 

Marxista, como foram as de Caio Prado Jr. O autor aponta, em sua obra “Formação 

Econômica do Brasil”, assim como Caio Prado Jr apontou, uma dependência no 

sistema econômico da Colônia à Europa: “a Colônia estava integrada nas economias 

européias, das quais dependia. Não constituía, portanto, um sistema autônomo, sendo 

simples prolongamento de outros maiores”494 

 Na opinião de Teixeira, a principal contribuição de Furtado no que se refere à 

tese de subordinação da colônia ao mercado externo, se encontra nos estudos das 

flutuações da economia colonial, neste sentido, aduz o autor: 

“Como esta não tinha funcionamento autônomo, seu ritmo seria determinado 
pelas flutuações do mercado internacional. Para Furtado, os períodos de alta 
do preço internacional dos gêneros agrícolas de exportação representam 
períodos de expansão econômica nas atividades da colônia voltadas ao 
mercado interno, como a pecuária e a produção agrícola para consumo 
interno. Isto porque a grande lavoura tinha alto coeficiente de exportação, e 
o seu crescimento implicava o aumento da demanda por produtos internos 
para abastecimento. Nos períodos de baixa do preço internacional, ocorreria 
o inverso: parte da mão-de-obra escrava da grande lavoura seria deslocada 
para a produção de subsistência. Desta forma, a produção interna poderia 
até aumentar, mas não o faria de forma mercantilizada: ficaria concentrada 
na produção de subsistência. Assim, o aumento da produção interna não era 
acompanhado por um crescimento da renda monetária e, portanto, não 
haveria uma mudança estrutural na dinâmica econômica da colônia – o que 
só passaria a ocorrer, para Furtado, com o surgimento do trabalho 
assalariado trazido pela imigração européia e se consolidaria na década de 
1930, com o centro dinâmico da economia se deslocando da agricultura para 
exportação para a indústria voltada ao mercado interno”495.  

 O autor responsável por trabalhar a ótica do Sentido da Colonização no Brasil 

com uma visão marxista, aprofundando os conceitos de Caio Prado Jr, com o que 

chama de “Sentido Profundo da Colonização”, foi Fernando Novais, em seu livro 

“Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial”. O autor se utiliza dos conceitos 

de Antigo Sistema Colonial e Antigo Regime, com finalidade a inserir o sistema 
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colonial no contexto da acumulação primitiva de Capital na Europa, que se baseava 

na extração do excedente colonial, conforme demonstra o trecho abaixo de sua obra:  

“ O regime do comércio colonial – isto é, o exclusivo metropolitano no 
comércio colonial – constituiu-se, ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, no 
mecanismo através do qual se processava a apropriação por parte dos 
mercadores das metrópoles, dos lucros excedentes gerados nas economias 
coloniais: assim, pois, o sistema colonial em funcionamento, configurava uma 
peça da acumulação primitiva de capitais nos quadros do desenvolvimento 
do capitalismo mercantil europeu"496 

 Entretanto, não apenas esse momento histórico brasileiro possui para ele um 

uma explicação por meio da acumulação primitiva de capital, o autor traz que não é a 

escravidão em si, que explica o surgimento do tráfico negreiro e sim, o fato de o tráfico 

negreiro ter contribuído para essa acumulação, que fez com que Portugal optasse 

pela mão-de-obra africana497. 

 Sobre esse cenário, Teixeira elabora a seguinte análise:  

“A respeito desta tese sobre a escravidão, cabe uma qualificação: aqui de 
fato soa teleológica a idéia de que é o tráfico negreiro que explica a 
escravidão devido à existência de um "sentido profundo da colonização", que 
seria a acumulação primitiva. Assim, Novais parece ir além de Caio Prado no 
uso que dá à palavra "sentido", de forma que às vezes se tem a impressão 
de que a acumulação primitiva de capital constituía um télos metafísico. Se 
não for isto, haveria então outra possibilidade: a de que haveria, senão uma 
razão histórica metafísica (que está mais para Hegel que para Marx), um 
Sujeito, à frente do processo de acumulação primitiva. Consideremos duas 
possibilidades: este Sujeito poderia ser o próprio homem, ou seja, um sujeito 
dotado de intencionalidade, ou ainda o capital (ou uma de suas formas), ou 
seja, um sujeito automático”498. 

 A acumulação primitiva de capital, demonstra-se, portanto, um fenômeno que 

vai muito além da conjuntura europeia, ganha influência no contexto brasileiro, a partir 

do sentido da colonização. Entretanto, adentra ao contexto do século XIX no Brasil, 

na medida em que influencia o tráfico negreiro, consequentemente a escravidão.  

                                                                 
496 NOVAIS, F. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808). São Paulo: Hucitec, 
1979. P.92. 
 
497 NOVAIS, F. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808). São Paulo: Hucitec, 
1979. 
 
498 TEIXEIRA, Rodrigo Alves. Capital e colonização: a constituição da periferia do sistema capitalista 
mundial. Estud. Econ.,  São Paulo ,  v. 36, n. 3, p. 539-591,  Sept.  2006 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
41612006000300005&lng=en&nrm=iso>. access on  15  Jan.  2017.  http://dx.doi.org/10.1590/S0101-
41612006000300005. 
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 Embora as análises de Caio Prado Jr e Fernando Novais relatem uma realidade 

de séculos atrás. O fenômeno da acumulação primitiva de capital ainda prevaleceu no 

Brasil, no século XX e também no Século XXI, com outros contornos.  

 Leda Paulani, também ao elaborar uma leitura sobre Caio Prado Jr e o seu 

conceito de “Sentido da Colonização”, entende que o sentido da industrialização após 

1964, balizado por empresas multinacionais, constituiu uma base para a acumulação 

sob dominação financeira na década de 90. A internacionalização realizada pelos 

militares deu azo a “financeirização”, e consolidação do país como plataforma de 

valorização financeira internacional, consumado nos anos 90 e mantido até os dias 

atuais499.  

 Gilberto Bercovici, seguindo, nesse contexto, a lógica marxista, traz a 

acumulação primitiva de capital, como uma acumulação por espoliação, em que se 

aliam o poder do dinheiro e o poder do Estado, seja diretamente por conivência, ou 

por omissão. Abrindo espaço para uma acumulação desenfreada, geralmente com 

dinheiro público, a juros subsidiados, como ocorreu com o BNDES durante a 

privatização e a política de “Campeãs Nacionais”500 

 Essa acumulação se mostrou evidente, de acordo com as estatísticas expostas 

na pesquisa, nos 20 anos analisados. Corroborando o que afirmou Bercovici, ou seja, 

tanto no formato da privatização, quanto na política de “Campeãs Nacionais”, no 

formato de capitalismo de Estado, seja o BNDES como acionista minoritário, seja 

como emprestador, acumulou-se por espoliação, por meio de juros subsidiados, o que 

tem por consequência, também, uma concentração regional, conforme demostrado. 

 Por conseguinte, o BNDES, que em 1952, ainda como BNDE, nasceu com uma 

proposta desenvolvimentista, e que durante a sua história, deu grandes contribuições 

aos planejamentos estatais. Mostra-se na contramão do desenvolvimentismo 

regional, como um instrumento de manutenção de desigualdades regionais e de 

acumulação primitiva de capital.  

                                                                 
499 PAULANI, Leda Maria. Investimentos e servidão financeira: o Brasil do último Qqarto de século. In 
Brasil delivery: servidão financeira e estado de emergência econômico. São Paulo: Boitempo Editorial, 
2008; BERCOVICI, Gilberto: Reformas de Base e Superação do Subdesenvolvimento, REB. REVISTA 
DE ESTUDIOS BRASILEÑOS, SEGUNDO SEMESTRE 2014 I VOLUMEN 1 - NÚMERO 1, p. 102 
 
500 BERCOVICI, Gilberto: Reformas de Base e Superação do Subdesenvolvimento, REB. REVISTA DE 
ESTUDIOS BRASILEÑOS, SEGUNDO SEMESTRE 2014 I VOLUMEN 1 - NÚMERO 1, p. 102 
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CONCLUSÕES 

 

 O presente trabalho propôs compreender a questão da concentração de 

investimentos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social de 1995 a 

2015. Com foco, sobretudo, à privatização da década de 1990 e a política de 

“Campeãs Nacionais”, engendrada a partir da passagem para o novo milênio. 

Analisando tanto uma dimensão espacial, focada na distribuição regional dos 

investimentos, quanto na concentração desses valores, em grandes conglomerados, 

em ambos os períodos.   

 A pesquisa teve a preocupação de manter uma cautela metodológica de 

contextualizar o leitor, sob três dimensões de análise. Para mantê-lo em linha com os 

aspectos: (i) histórico-conjunturais; (ii) teórico-jurídicos (sobretudo na ótica do direito 

econômico); e (iii) teórico-filosóficos. 

 Entretanto, mesmo com o todo o zelo de didaticamente segregar durante todo 

o trabalho as três dimensões. Como dimensões que são, elas se sobrepõem. E a partir 

dessa sobreposição é possível elaborarmos as seguintes considerações: 

 Embora o período de análise demonstre uma relativa variação conjuntural, 

relativa pois houve uma manutenção em âmbito macroeconômico por meio do tripé 

de 1999 que permaneceu nos governos de Lula e Dilma. Não houve grande alteração 

na disposição espacial dos investimentos, nos três governos. Todos eles 

centralizando na região Sudeste do país.  

Entretanto, não é possível afirmar que tal problema decorra, apenas de uma 

questão interna do banco. Pois, deve-se considerar a herança regional brasileira e 

como ela afeta essa distribuição. Dessa forma, por meio de análises estatísticas, 

congregadas às análises das teorias furtadianas, é plausível estabelecer que durante 

os 20 anos analisados, o banco foi um instrumento de manutenção da concentração 

regional, e não causador.  

Nos anos 90, com a tendência liberalizante que atingiu o mundo, e 

consequentemente, o Brasil. O BNDES se colocou como executor de privatizações, 

nesse momento 57,2% dos investimentos eram destinados à região Sudeste. Com a 

política de “Campeãs Nacionais”, já no novo milênio, o banco apresentava uma nova 

configuração. Ou colocava-se como investidor minoritário das empresas, daqueles 
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setores selecionados, ou “emprestador”. Essa nova tendência não alterou a questão 

regional, e o centro decisório dos investimentos permaneciam no Sudeste.  

 A pesquisa demonstrou, também, por meio de estatísticas, que ambas as 

políticas privilegiaram as grandes empresas, em detrimento das pequenas e médias, 

concluindo, por meio de análise histórico-conjuntural que isso decorre de um 

progressivo processo de um capitalismo de Estado que focaliza seus investimentos 

nas grandes corporações. Sendo o banco, apenas um instrumento para esse 

processo.  

 Em ambas as políticas, houve o que se chama de acumulação primitiva de 

capital, mas que também decorreu de uma tendência histórica. Que no Brasil, se 

iniciou ainda na colonização, e é uma consequência do que Caio Prado Jr denomina 

“Sentido da Colonização”, e que é mais especificado por Fernando Novais, em seu 

“Sentido Profundo da Colonização”, alcançando a época do Golpe Militar de 1964, de 

acordo com Leda Paulani, e o período histórico objeto desta pesquisa, de acordo com 

Gilberto Bercovici. 

 Dessa forma, pode-se concluir que o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, embora tenha nascido com uma proposta desenvolvimentista, 

demonstrou-se de 1995 a 2015, um banco que em âmbito regional e em porte 

empresarial, serve de instrumento para manutenção de uma estrutura que não 

desenvolve de forma proporcional as regiões do país, não estimulando a norma 

programática, que é objetivo da República Federativa do Brasil, de redução das 

desigualdades sociais e regionais (artigo 3, III, Constituição Federal), e focaliza seus 

investimentos nos grandes conglomerados, desestimulando os pequenos 

empresários. Frise-se, que não é possível trazer o banco como causador de tal 

panorama, e sim como um instrumento de manutenção, visto que nos 20 anos 

analisados, não houve uma alteração substancial, nesse sentido.  

 Iniciamos a pesquisa com a epígrafe de Furtado, dizendo que: “A luta contra o 

subdesenvolvimento é um processo de construção de estruturas; portanto, implica a 

existência de uma vontade política orientada por um projeto”. E terminamos de forma 

pessimista, afirmando que essa luta contra o subdesenvolvimento, que molda o 

desafio furtadiano, viu nos últimos 20 anos, em um de seus principais executores, um 

instrumento de acumulação de capital. Fazendo com que o processo de construção 
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de estruturas, que advém de uma vontade política orientada por um projeto, seja 

apenas um sonho futuro, sem perspectivas, nem breves condições conjunturais de 

ocorrer.  
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