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O papel do BNDES para o desenvolvimento é um tema envolto em controvérsia. 
Curiosamente, porém, ele é pouco discutido em profundidade. Contam-se nos dedos 
as teses acadêmicas sobre o assunto e nas polêmicas jornalísticas as posições são 
muitas vezes contaminadas pelo viés ideológico dos participantes do debate.  
 
 Esclareço que, como sou do BNDES, não sou neutro no assunto (mesmo deixando 
registrado que as opiniões aqui expressas são pessoais e não institucionais). Há bons 
argumentos que justificam a existência de uma instituição como o BNDES. Entre eles, 
sua atuação contracíclica nas crises, a assunção de riscos que instituições financeiras 
privadas possivelmente não assumiriam e a geração de externalidades positivas sobre 
a economia, não computadas no cálculo do retorno privado dos financiamentos. Creio, 
ainda, que o ocorrido na crise recente pela qual o mundo está passando reforça o 
papel das instituições financeiras estatais. Mais de 30% da expansão do crédito entre 
setembro de 2008 e maio de 2009 correspondeu à variação das operações de crédito 
do BNDES, que em setembro respondiam por apenas 16% do estoque de crédito, 
sendo que, além disso, para o crédito direcionado habitacional, com destaque para a 
Caixa Econômica, tais percentuais foram de 12% e 5%, respectivamente. Tal fato 
indica que a atuação contracíclica do Estado está jogando um papel importante no 
sentido de evitar que se repita aqui uma contração creditícia como a observada em 
outros países. 
 
Em circunstâncias como as que o país enfrentou em 2009, há um papel emergencial 
relevante a ser assumido por uma instituição de desenvolvimento - fato que pode ser 
constatado no mundo inteiro. Porém, isso é muito diferente de supor que a amplitude 
das atividades do Banco deva ser mantida no longo prazo, uma vez superada a crise 
atual. O BNDES é um banco que, em termos nominais, desembolsou R$ 47 bilhões 
em 2005 e vai a caminho de desembolsar em torno de R$ 105 bilhões em 2009, o que 
significa passar de 2,2% do PIB naquele ano para algo em torno de 3,5% do PIB no 
ano em curso (ver gráfico). 
 
As questões que dizem respeito ao financiamento do desenvolvimento devem ser 
debatidas pela sociedade e ocupar papel central no desenho das políticas. Com esse 
propósito, em conjunto com Manoel Amorim e Fernando Rieche, publicamos em 
junho/2009 na Revista do BNDES o artigo "As finanças do BNDES: evolução recente e 
tendências", da qual foi extraída a tabela. Os recursos totais do FAT respondiam em 
2001 por 49% do passivo e em 2006 chegaram a representar 60% dele, proporção 
essa que em 2008 caiu para 46% do total. Já a parcela que cabe ao Tesouro passou a 
aumentar em épocas mais recentes, prevendo-se que mantenha tal dinâmica em 
2009/2010.  



 
O país precisa discutir melhor o que fazer com as políticas do BNDES e o volume das 
suas operações. Incidem sobre a instituição demandas contraditórias: exige-se do 
BNDES que ele diminua o spread, aumente o prazo e o valor dos desembolsos, gere 
um bom lucro e pague dividendos expressivos ao Tesouro - que, na média de 2006/08, 
foram 40% maiores que os da Petrobras. Até 2007, o Banco conseguiu cumprir com 
todos esses objetivos graças ao êxito das suas operações de renda variável, mas os 
fatos de 2008 mostraram que há limites para essa estratégia. Já nos últimos tempos, a 
forma de equacionar tais compromissos foi assumir um endividamento maior junto à 
União. No longo prazo, porém, não é claro que isso seja possível, pois implicaria supor 
empréstimos maciços a serem feitos pelo Tesouro ao BNDES todos os anos. Cedo ou 
tarde, será preciso fazer escolhas difíceis. 
 
É preciso definir na próxima década quais devem ser o papel, o tamanho e o raio de 
atuação do BNDES. Existem áreas nas quais o apoio do Banco será fundamental, mas 
em outras ele deve ceder espaço ao mercado. Há questões que são cruciais. O país 
quer um BNDES que empreste a cada ano 3,5% ou 4% do PIB por ano ou que, 
passada a crise, volte a operar em um patamar inferior de desembolsos? Em um Brasil 
de juros baixos, a atuação do Banco deve ser complementar à dos bancos privados ou 
haverá concorrência entre o BNDES e o mercado? Ou ainda, qual é o custo fiscal 
aceitável associado à atuação de um banco de desenvolvimento, comparativamente 
ao custo da dívida mobiliária? Precisamos debater estas e outras indagações, de 
modo a estabelecer uma política de Estado para a atuação do BNDES. Isso implica 
responder à maior pergunta de todas: "O que o Brasil quer que o BNDES faça?", o 
que, creio, é uma questão em aberto. Os números do texto citado acima são uma 
modesta tentativa de contribuir para esse debate necessário. 
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