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Resumo 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a política econômica do Estado 
brasileiro de financiamento às grandes empresas nacionais, executada pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e a política externa 
brasileira, da qual o Banco é participante ativo por meio de investimentos em tais 
empresas com finalidade de ampliar seus negócios no exterior. Nos mandatos de Luiz 
Inácio Lula da Silva (2003-2010) o governo atendeu os interesses de uma fração da 
burguesia brasileira - a burguesia interior -, ao executar no interior da formação social 
brasileira uma política econômica neodesenvolvimentista, que ampliou as atividades e 
protegeu os negócios destra fração em disputa com o capital financeiro internacional. 
Em suas relações exteriores o governo Lula implementou uma política externa que 
privilegiou as relações com formações sociais de países latino-americanos e africanos, 
cujas economias atraíram vultuosos investimentos brasileiros capitaneados igualmente 
por tal fração. O BNDES é parte significativa deste processo, em que a burguesia 
interior brasileira é força dirigente. Sua política de financiamento favoreceu e apoiou a 
diversificação das participações de tais empresas em vários setores da economia e 
permitiu a elas, tanto no Brasil como no exterior, realizar maiores investimentos, extrair 
maiores receita e aumentar seus ativos, fazendo delas grandes empresas de capital 
predominantemente nacional, líderes de mercado em seus segmentos, 
internacionalizadas e com altos índices de receita e patrimônio. Assim, este trabalho 
traz à tona nossa investigação sobre a política de financiamento do BNDES para as 
empresas brasileiras e suas implicações no Brasil e no exterior. 

Palavras-chave: BNDES. Política econômica. Política externa. Governo Lula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução  

O objeto de estudo desse texto é a política econômica do BNDES de 

financiamento às grandes empresas nacionais. A hipótese é que nos mandatos de 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) o governo, por meio dos financiamentos do 

BNDES, ampliou as atividades e protegeu os negócios da grande burguesia interna 

brasileira em disputa com o capital financeiro internacional. Entendemos que política 

de financiamento do BNDES favoreceu e apoiou a diversificação das participações de 

tais empresas em vários setores da economia, a reunião de uma grande massa de 

capitais sob controle delas e o processo de internacionalização de suas atividades. Os 

financiamentos do BNDES permitiram a essas empresas, tanto no Brasil quanto no 

exterior, extrair maiores receitas, aumentar seus ativos e criar mais postos de trabalho, 

fazendo delas grandes grupos empresariais. 

Nesta análise trabalhamos com os conceitos de Nicos Poulantzas (1977 e 

1978) sobre bloco no poder e burguesia interna. O bloco no poder é a unidade 

contraditória das frações da classe burguesa em torno de objetivos gerais – referentes 

à manutenção das relações sociais capitalistas –, unidade essa que não elimina os 

objetivos particulares de cada fração. O bloco no poder não é um acordo político 

explícito, mas uma comunidade de interesses dos proprietários dos meios sociais de 

produção. Sua unidade é garantida pelo interesse comum às frações de governar 

direta ou indiretamente o Estado, fazendo com que este atenda suas demandas.  

Na articulação do bloco no poder há a tendência à formação de um núcleo 

hegemônico, composto por uma fração, a fração hegemônica. A hegemonia é 

conquistada por meio da capacidade de uma fração fazer prevalecer os seus 

interesses particulares no interior do bloco no poder, ou seja, é a capacidade da fração 

de obter a prioridade dos benefícios da política econômica do Estado. A política 

econômica do Estado provoca a constituição das frações e ao mesmo tempo indica a 

posição delas no interior do bloco. 

A fração que nos interessa nesse texto é a grande burguesia interna brasileira. 

Não se trata da clássica burguesia nacional, aquela fração autóctone da burguesia 

que, além de possuir base de acumulação própria na formação social, pode em 

determinadas conjunturas se lançar à luta anti-imperialista e de libertação nacional e 

de adotar posições que incluem alianças com as classes populares; nem se trata da 

burguesia compradora, aquela que cumpre o papel de intermediária dos interesses 

externos no espaço nacional, não tendo base de acumulação própria na formação 

social. Segundo Poulantzas (1978), a oposição burguesia nacional versus burguesia 



compradora (estrangeira) é insuficiente para caracterizar o bloco no poder. A 

burguesia interna nos países periféricos ocupa uma posição intermediária entre a 

antiga burguesia nacional e a burguesia compradora, possui base de acumulação no 

interior da formação social e também está voltada para o mercado externo e, 

dependendo da situação, associa-se ou entra em conflito com o capital estrangeiro. 

Assim, ressaltamos que na nossa hipótese o Estado brasileiro, sob o governo 

do Partido dos Trabalhadores, deu mais atenção às demandas da burguesia interna 

ao promover uma política econômica de crescimento das empresas nacionais e uma 

política de financiamento de seus investimentos no exterior. A burguesia interna, 

integrante do bloco no poder, melhorou sua posição no interior desse bloco, 

hegemonizado pelo capital financeiro internacional na década de 1990. Para tanto, a 

política econômica do BNDES foi fundamental. 

O texto está dividido em duas seções. Na primeira recorremos aos estudos de 

Armando Boito Jr. sobre a burguesia brasileira para entender como uma de suas 

frações, a grande burguesia interna, forja-se na conjuntura nacional e melhora sua 

posição no interior do bloco no poder no governo Lula, para que então possamos 

identificá-la. Percebendo que esse é um processo conta com a participação ativa do 

BNDES, na seção seguinte abordamos as atividades do BNDES durante os governos 

de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) a fim de demonstrar quais são os destinos da 

sua politica econômica: o grande capital predominantemente nacional produtor de 

commodities e de produtos de baixa/média intensidade tecnológica e intensivos em 

recursos naturais. 

A mobilização da grande burguesia interna brasileir a 

De acordo com Boito Jr. (2005), o governo Lula promoveu a ascensão política 

no interior do bloco no poder dessa fração da burguesia brasileira. Vejamos sua 

trajetória segundo o autor. Na década de 1990 a política econômica e social do Estado 

brasileiro conferiu uma nova dinâmica ao capitalismo brasileiro, de modo que podemos 

falar em um novo modelo político e econômico de desenvolvimento capitalista: o 

neoliberalismo. O primeiro aspecto que nos permite identificar tal modelo é seu 

contraste com o modelo anterior, o desenvolvimentista de 1930-1985. No modelo 

neoliberal o papel do Estado como empresário e provedor de serviços se esvaiu, o 

ritmo do crescimento econômico declinou, a prioridade ao crescimento e ao 

desenvolvimento industrial não estiveram na agenda do governo, ocorreu uma 

desnacionalização da economia nacional e os direitos sociais e trabalhistas foram 

reduzidos numa proporção maior do que na ditadura militar. Esses elementos nos 



permitem detectar qual a fração hegemônica no bloco no poder durante o período 

neoliberal, ou seja, qual fração foi prioritariamente beneficiada pelo novo modelo 

(BOITO JR., 2007b).  

Dessa forma, consideramos que o modelo neoliberal é formado por cinco 

grandes pilares: redução dos serviços públicos e direitos sociais (Estado mínimo), 

desregulamentação do mercado de força de trabalho, privatizações, abertura 

econômica e desregulamentação financeira (BOITO JR., 1999 e BUGIATO, 2011). Os 

dois primeiros pilares contemplaram os interesses do toda a burguesia brasileira e do 

capital internacional aqui investido, podendo ser considerado o fator que garantiu 

unidade política do bloco no poder em torno do modelo neoliberal. Os demais pilares 

do modelo dividiram a classe burguesa no plano corporativo dos interesses de fração. 

As privatizações enfraqueceram o capitalismo de Estado brasileiro, que fora um dos 

elementos propulsores da industrialização capitalista a partir de 1930. As privatizações 

atenderam os interesses dos grandes grupos econômicos privados, o grande capital 

nacional e estrangeiro, industrial e financeiro. A política de privatizações atingiu de 

modo desigual as diferentes frações da burguesia. Ela aumentou o patrimônio e os 

lucros do grande capital em detrimento do médio capital, devido às regras 

estabelecidas pelo Estado brasileiro para o processo de leilões de privatização. Menos 

de 100 grandes grupos econômicos privados se apoderaram da quase totalidade das 

empresas estatais contando com, entre outros elementos, financiamentos subsidiados 

pelo BNDES (BOITO JR., 2007b). 

  A abertura econômica (comercial e de investimentos) foi ao encontro dos 

grandes grupos industriais e financeiros internacionais, os quais exigiram a abertura 

dos mercados de países periféricos para aumentar suas exportações para os mesmos. 

O modelo neoliberal suprimiu o protecionismo, marca fundamental do modelo 

desenvolvimentista. A desregulamentação financeira atendeu o interesse do grande 

capital financeiro nacional e internacional (bancos comerciais e de investimentos, 

fundos de investimento e de pensão, nacionais e estrangeiros). Estas instituições 

centralizam o capital dinheiro e o lançam no ciclo da valorização do capital D – D’. Em 

formações sociais dependentes como o Brasil esse capital financeiro funciona 

principalmente como capital usurário e predador: capital portador de juros que se 

valoriza mediante posse dos títulos da dívida pública, fornecimento de empréstimo ao 

consumidor a altas taxas, compra e venda de ações nas bolsas de valores, etc., sem 

financiar a produção capitalista (BOITO, 2007b). 



Durante os governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) a política 

econômica do Estado brasileiro foi executada com aspectos que permitiram a 

valorização do capital financeiro com rapidez e altas taxas de lucro: a 

desregulamentação financeira assegurou a livre conversão de moedas e a livre 

aplicação em títulos públicos e bolsas de valores; o câmbio estável permitiu a 

conversão e reconversão das moedas sem prejuízos; o pagamento da dívida interna e 

externa com taxa básica de juro real elevada garantiu uma alta remuneração para os 

títulos públicos, detidos majoritariamente pelo capital financeiro; a liberdade do capital 

financeiro em cobrar juros altos pelos empréstimos a capitalistas e consumidores 

(spread); e o ajuste fiscal permitiu o pagamento dos juros da dívida pública, o 

superávit primário. A consequência dessa correspondência entre o modelo neoliberal e 

os interesses do capital financeiro é taxa de lucro superior do sistema financeiro frente 

ao setor produtivo. Em números, entre 1994 e 2003 o lucro dos dez maiores bancos 

brasileiros cresceu 1.039% (BOITO, 2005).  

Estes cinco elementos apontados acima, e outros, da política econômica do 

Estado brasileiro nos permitem concordar que, no bloco no poder durante os governos 

de FHC,  

[...] o grande capital financeiro nacional e internacional é a fração 
burguesa hegemônica no modelo neoliberal porque todos os aspectos 
da política neoliberal – o desmonte do direito do trabalho e social, a 
privatização, a abertura comercial e a desregulamentação financeira – 
atendem integralmente aos interesses dessa fração da burguesia. 
Com exceção do primeiro aspecto, todos os outros contrariam, em 
maior ou menor medida, os interesses das demais frações integrantes 
do bloco no poder (BOITO, 2007b, p. 63). 

 

Contudo, a hegemonia do grande capital financeiro nacional e internacional não 

se exerceu sem resistência. Setores da burguesia brasileira se mobilizaram contra a 

política econômica neoliberal, não em sua integra, mas em relação principalmente à 

abertura comercial e a alta taxa de juros (que está ligada à 

liberdade/desregulamentação do capital financeiro). Entre fatores políticos e 

econômicos, inclusive que dizem respeito à classes trabalhadoras, essa pressão 

política encontrou um aliado no governo de Lula. Já dissemos que o governo Lula 

promoveu a ascensão política no interior do bloco no poder da grande burguesia 

interna brasileira. Pesquisadores de diferentes correntes teóricas (MATOS, 2010, 

LUCE, 2007, VALDEZ, 2011, ALMEIDA, 2009) demostram as mudanças na política 

econômica de Lula que beneficiaram as grandes empresas de capital 

predominantemente nacional e que iniciaram ou intensificaram seu processo de 

internacionalização no século XXI. Elementos da política econômica, que estavam 



ausentes do governo de FHC, foram colocados em prática no governo Lula, a saber: 

maior investimento do Estado em infraestrutura, programas de recuperação do salário 

mínimo e transferência de renda – o que aumenta o consumo –, politica externa de 

apoio às grande empresas nacionais ou instaladas no Brasil para exportação de 

capitais e mercadorias e elevação do orçamento do BNDES para financiamento de 

grandes empresas brasileiras a juros subsidiados ou favorecidos (BOITO JR., 2012a e 

DALLA COSTA, 2012).  

Em relação ao cenárioo externo, Pinto (2010) aponta que as política 

econômicas expansivas do governo Lula foram beneficiadas por um novo eixo 

dinâmico da economia mundial. Esta, entre 2003 e 2007, experimentou uma dinâmica 

de crescimento com taxas de cerca de 4,7%, em médias anuais. Esse ciclo de 

expansão decorreu dos novos fluxos comerciais e financeiros do novo eixo dinâmico 

da acumulação capitalista mundial. Eixo este que articula, por um lado, as economias 

nacionais do sudeste asiático, especialmente a China e, por outro, os Estados Unidos 

da América, numa relação de complementaridade e competição. Nesse contexto a 

China se transformou na “locomotiva” de crescimento da economia capitalista mundial, 

com um PIB crescente de 8% em 2003, 9.1% em 2004, mesmo valor em 2005, 10.2% 

em 2006, 11.9% em 2007, 9% em 2008, 9.1 em 2009 e 10.3% em 2010 (PINTO, 

2010). 

Essa conjuntura internacional gerou impactos para a economia latino-

americana, na expansão das exportações do continente e na alta dos preços 

internacionais das principais commodities (petróleo, gás, minerais e alimentos) 

exportadas pela região, além da expansão da liquidez internacional. No caso do Brasil, 

esses elementos proporcionara um acelerado crescimento das taxas de exportação e 

uma melhora nos termos de troca, mitigando ainda os problemas de financiamento 

externos e de restrições externas ao crescimento. Carvalho (2009) afirma que existe 

uma significativa relação entre as exportações brasileiras e as importações chinesas, 

já que estas últimas também passaram a ter trajetórias bastante relacionadas com a 

evolução dos preços das commodities nos anos 2000. 

Mas afinal, quem é essa grande burguesia interna brasileira, cujos interesses 

são atendidos pelo governo Lula? Numa primeira análise, podemos identificar que esta 

fração reúne empresas (publicas e privadas) de extração mineral, alimentos, usinas, 

energia elétrica, comunicações, construção civil, transportes, comércio, serviços, 

indústrias de baixa e média densidade tecnológica e é composta predominantemente 

por empresas com participação majoritária de capital nacional, o que não exclui 



empresas internacionais com plantas no espaço nacional1. O que unifica setores 

heterogêneos nessa fração da classe burguesa é a disputa com o capital financeiro 

internacional no Brasil e no exterior. Para isso, conta com a ação ativa e protetora do 

Estado brasileiro, com a finalidade de preservar a ampliar suas posições na conjuntura 

econômica nacional e internacional. 

O governo Lula destinou investimentos para a criação e o fortalecimento de 

grandes grupos econômicos nacionais com, principalmente, participação acionária e 

programas especiais de crédito. Nesse processo foi fundamental a redefinição do 

papel do BNDES do banco que financiava as privatizações no governo FHC para um 

banco de fomento do grande capital predominantemente nacional.  

Esse novo papel do BNDES no governo Lula não foi exercido sem atritos na 

cúpula da burocracia de Estado. O Ministério da Fazenda e o Banco Central, que 

foram durante o governo FHC os principais centros de poder na definição da politica 

econômica, sofre um processo de esvaziamento de autoridade no governo Lula, o qual 

por sua vez proporciona uma maior capacidade de determinação dos rumos da política 

econômica ao MIDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e 

ao BNDES. O Ministério da Fazenda e o Banco central sofreram duras críticas no 

início do governo Lula por parte dos dirigentes do BNDES, evidenciando um conflito do 

bloco no poder brasileiro: o BNDES, agindo com representante da grande burguesia 

interna entra em desacordo com as instituições atreladas aos interesses financeiros. 

Tal conflito refletiu as disputas das frações burguesas no bloco no poder (BOITO JR,. 

2005 e 2007b). 

Essa conjuntura do bloco no poder no governo Lula teve igualmente reflexos na 

politica externa brasileira. A política externa de um Estado não está desconectada da 

sua política doméstica, em determinadas conjunturas aquela está vinculada a política 

econômica do Estado, uma vez que ambas atendem os interesses da fração 

hegemônica (BUGIATO e HERNANDEZ, 2011). A política externa de Lula foi pautada 

pelo comércio de mercadorias e serviços e pela internacionalização das grandes 

empresas brasileiras que em geral lutou por uma nova geografia comercial, avançando 

em direção a formações sociais de desenvolvimento capitalista mais frágil, como 

países da América Latina e da África. Se por um lado a politica externa é 

“conquistadora” frente a pequenas e médias economias periféricas, gerando por vezes 

tensões em comunidade locais, por outro é subordinada ao imperialismo – mantem a 
                                                           
1 As montadoras são o principal exemplo de empresas internacionais com plantas em território nacional. Foram 
beneficiadas pela política econômica do governo Lula pela aprovação de financiamentos do BNDES para 
modernização e expansão (por vezes com vistas à exportação para América Latina) e pela redução do Imposto sobre 
Produto Industrializado (IPI). 



posição brasileira na divisão internacional do trabalho – ao mesmo tempo em que 

estabelece pontos de atritos com as formações sociais dominantes – a luta contra o 

protecionismo agrícola da Europa e dos Estados Unidos. O governo Lula procurou 

buscar a posição que cabe ao capitalismo brasileiro na divisão internacional do 

trabalho: exportador de commodities e investimento externo de indústrias de 

baixa/média tecnologia. Nesse contexto, o BNDES cumpriu papel relevante na politica 

externa de Lula, auxiliando a expansão internacional do grande capital nacional, 

tendendo a priorizar os interesses da grande burguesia interna brasileira. 

O apoio do Governo Lula, via BNDES, ao expansionismo empresarial 
brasileiro nos mercados mundiais evidencia a convergência de ações 
de política econômica e política externa. A atuação internacional de 
empresas nacionais tem-se apoiado principalmente na prioridade com 
que o Governo Lula tratou os processos de integração política e 
econômica na América Latina, em especial no continente sul-
americano. A política externa brasileira no Governo Lula foi parte de 
uma estratégia do governo federal que estava fundamentada na 
estabilidade econômica, na retomada do papel do Estado na 
coordenação da agenda neo-desenvolvimentista e na inclusão social 
e na constituição de um vigoroso mercado de massas (VALDEZ, 
2011, p. 69). 

 

Esse novo papel do BNDES se inseriu num processo que expressa as relação 

de representação política entre o governo Lula e a grande burguesia interna, cuja 

resultante é o chamado modelo neodesenvolvimentista. Consideramos que o 

descontentamento da grande burguesia interna brasileiro com parte do modelo 

neoliberal implicou em mobilizações políticas e ideológicas dessa fração com a 

finalidade de melhorar sua posição no interior do bloco no poder brasileiro. Para isso, 

contou com as táticas do Partido dos Trabalhadores – eleitorais e de resgate da 

intervenção do Estado em favor do desenvolvimento do capitalismo brasileiro –, cujo 

governo Lula é a expressão de uma trajetória que culmina na formação duma frente 

política. Frente esta chamada de frente política neodesenvolvimentista por Boito Jr.:  

Essa frente é dirigida pela grande burguesia interna brasileira; a) tal 
frente envolve classes trabalhadoras que se encontram excluídas do 
bloco no poder – baixa classe média, operariado, campesinato e 
trabalhadores da massa marginal; b) a frente entretém uma relação 
de tipo populista com essa massa marginal; c) a frente se constituiu 
no principal recurso político do qual se valeu a grande burguesia 
interna para ascender politicamente no interior do bloco no poder e d) 
ela enfrenta, no processo político nacional, aquilo que poderíamos 
denominar o campo neoliberal ortodoxo, campo esse que representa 
– essa é a nossa hipótese de trabalho – o grande capital financeiro 
internacional, a fração burguesa brasileira perfeitamente integrada e 
subordinada a esse capital, setores dos grandes proprietários de terra 
e a alta classe média, principalmente aquela alocada no setor privado 
mas, também, no setor público (BOITO JR., 2012a). 

 



 Essa frente politica é foi base de sustentação do governo Lula e em 

contrapartida é comtemplada com a reforma do modelo neoliberal (não sua ruptura) 

em direção a um programa de política econômica e social que tem como objetivo o 

crescimento econômico do capitalismo brasileiro com certa distribuição de renda. Esse 

seria o neodesenvolvimentismo: o desenvolvimentismo possível duma formação social 

periférica nos marcos do capitalismo neoliberal. Suas características, em comparação 

ao velho desenvolvimentismo, seriam 1) crescimento econômico mais modesto do que 

o velho desenvolvimentismo, mas superior ao neoliberalismo, 2) maior importância 

atribuída ao mercado interno, dado que mantem a abertura econômica neoliberal , 3) 

promoção da reativação da função agroexportadora do capitalismo brasileiro, 

aceitando os constrangimentos da divisão internacional do trabalho, 4) menor 

importância à política de desenvolvimento industrial, 5) menos capacidade de 

distribuição de renda e 6) é dirigido por uma fração burguesa que não possui a 

capacidade de agir como força social nacionalista e anti-imperialista (BOITO JR., 

2012a e BRESSER-PEREIRA, 2012). 

 Em suma, a grande burguesia interna brasileira, que vinha fazendo críticas 

moderadas ao neoliberalismo na virada da década de 1990 para os anos 2000 

encontrou um instrumento partidário organizador da frente política que sustentou o 

governo Lula, cuja politica economia (e externa) atende seus interesses. O BNDES é 

parte significativa desse processo. O banco passou a ser no governo Lula um centro 

de poder com dotação orçamentária muito superior do que dispunha na década 

anterior e resgatou aspectos do desenvolvimentismo com a finalidade de colocar em 

marcha o desenvolvimento do capitalismo brasileiro (também) alicerçado em um 

reduzido número de empresas nacionais, receptoras de vantajosos programas banco. 

E se considerarmos a política externa de Lula, na qual o BNDES é igualmente peça 

chave, entendemos que a formação das campeãs nacionais vai ao encontro dos 

interesses da grande burguesia interna brasileira, tanto nacional quanto 

internacionalmente. 

O BNDES no governo Lula  

Ao longo da segunda metade do século XX, o papel do BNDES no capitalismo 

brasileiro se consolidou por meio de financiamentos a projetos de investimentos, 

aquisição de equipamentos e exportação de mercadorias e serviços. O banco, 

igualmente, vem atuando no fortalecimento da estrutura de capital das empresas 

privadas e destinando financiamentos não reembolsáveis a projetos variados que 



contribuem para o desenvolvimento social, cultural e tecnológico, segundo a “missão” 

que a própria instituição se atribui. Missão esta que continua nos anos 2000. 

No estudo de Rocha (2013) sobre a recente recomposição do grande capital 

brasileiro, o autor reflete em suas considerações finais que é  

Interessante notar, que o período de maior crescimento dos grupos 
econômicos é justamente durante o governo do Partido dos 
Trabalhadores. A chegada ao poder do PT possibilitou concertar o 
entrelaçamento entre BNDES, empresas estatais, centrais sindicais e 
grande capital privado; contribuiu ainda para isto, os efeitos da crise e 
a compra de alguns ativos pelas instituições públicas. No todo, este 
processo forneceu alguma capacidade operacionalização dos 
investimentos públicos, que manteve uma taxa significativa de 
crescimento durante meados dos anos 2000 – cresceu em média 
cerca de 12% ao ano entre 2003 e 2010 (ROCHA, 2013). 

 

No século XXI, podemos dizer que o BNDES também se torna um ator 

internacional. Após ter sido financiador e gestor do processo de privatização de 

empresas estatais brasileiras na década de 1990, como apontam Alem (1997) e Costa 

(2011), ao BNDES foram conferidas mais autonomia e agilidade por meio de decreto 

do então presidente Fernando Henrique Cardoso que aprovou o novo estatuto do 

banco em 2002. As modificações no estatuto possibilitaram ao banco captar recursos 

para apoiar o fortalecimento, o crescimento e a internacionalização das empresas 

brasileiras. A partir de 2003 o presidente Lula continuou com as alterações no estatuto 

do BNDES. O banco passou à supervisão do Ministro de Estado do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, podendo instalar e manter escritórios, representações 

ou agências no Brasil e no exterior. Dessa forma o BNDES se tornou o principal 

instrumento financiador da política de investimento internacional.  

 Seja no plano nacional, seja no plano internacional, os desembolsos do 

BNDES – o total de recursos liberados pelo sistema BNDES (BNDES, BNDESPar e 

FINAME) – que em 1995 foram de R$7 bilhões, atingiram em 2010 R$ 168 bilhões. A 

tabela 1 corrobora o interesse de Rocha. 

Tabela 1 – Desembolsos do BNDES 

 

Ano  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
R$ bi 7,1 9,7 17,9 21,3 20 23,4 25,7 38,8 35,1 40 47,1 52,3 64,5 92,2 137,4 168,4 

% 
PIB 

1,0 1,2 1,9 2,2 1,9 2,0 2,0 2,6 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 3,0 4,3 4,6 

Fonte: Lamenza, Pinheiro, Giambiagi, 2011, p. 48 

 



Entre o conjunto de medidas de política econômica do governo Lula, 

observamos o novo papel do BNDES na formação de poderosas empresas brasileiras 

em variados ramos da economia. Assistimos entre 2003 e 2010 à formação de: 

grandes empresas de capital predominantemente nacional, líderes de mercado em 

seus segmentos, internacionalizadas e com altos índices de receita e patrimônio. A 

tabela 2 mostra as 20 maiores empresas brasileiras de acordo com seus patrimônio 

líquido (PL) e receita bruta (RB). 

Tabela 2 - Empresas selecionadas por patrimônio líquido e receita bruta (2011) 

 

Empresa PL em milhões R$ RB em milhões R$ 

Petrobrás 332.224,00 306.234,00 

Bradesco 66.208,90 157.749,50 

Vale 146.691,00 105.520,00 

Eletrobrás 77.202,30 33.061,40 

Gerdau 26.519,80 39.820,00 

BRFoods 14.109,90 29.360,70 

Cemig 11.744,90 22.810,70 

Itaú S.A. 71.347,30 139.906,30 

Copel 12.069,50 11.911,30 

Oi S.A. 21.975,40 43.867,80 

CPFL 8.552,50 9.858,10 

Camargo Corrêa 10.313,40 20.284,10 

Cosan 9.616,40 18.866,00 

Embraer 5.848,40 16.272,50 

JBS/Friboi 21.599,20 64.238,80 

Usiminas 19.014,20 16.104,40 

Votorantin 35.619,00 38.929,00        

CSN 8.417,20 19.787,30 

Oderbrecht 17.986,10 71.009,20 

Andrade Gutierrez 7.903,20 25.917,90 
Fonte: ROCHA (2013)  

 

No desempenho destas empresas, destacam-se aquelas cuja principal 

atividade está pautada pelos negócios com commodities agrícolas e minerais. Vale 

lembrar que, de acordo com o Banco Mundial, os índices de preços para tais 

commodities cresceram em torno de 155% e 300% respectivamente, favorecendo a 

expansão das empresas ligadas a essas atividades.  

O sistema BNDES possui ativa e expressiva participação nesse quadro. 

Almeida (2009) apresenta dados sobre a participação do banco (e de capitais públicos 

em geral) nessas grandes empresas brasileiras (Ver anexo I). Das 20 empresas 



elencadas por Rocha (2013), com exceção dos bancos, ampla maioria tem 

participação indireta, por meio de empréstimo, ou direta, por meio de participação 

acionária, do BNDES. Percebemos que o banco não adota um padrão de controle das 

empresas em que detêm participações, nem sempre de participação no capital 

votante. Em muitas companhias o BNDES aparece como simples financiador direto. 

Seu capital investido aparece de forma pulverizada em muitas empresas, muitas das 

quais fazem parte de um mesmo grupo. 

 Contribui igualmente para a formação de algumas grandes empresas 

nacionais, o movimento de fusão e aquisição (F&A), consolidado algumas trajetórias 

de diversificação das grandes empresas, através da associação entre capitais e 

acelerando a oligopolização de determinados setores. Este foi o caso, por exemplo, do 

surgimento de algumas grandes empresas em setores que passaram por uma intensa 

reestruturação acionária. Entre 2009 e 2010 o banco esteve envolvido em 64 

operações de fusão e aquisição, seis vezes mais que no biênio anterior. Muitas das 

empresas que protagonizaram fusões tinham o BNDES como sócio. Os 

financiamentos do BNDES a essas operações foram: R$6 bilhões a JBS para 

aquisições no Brasil e no exterior; R$2,4 bilhões para a Votorantim Celulose adquirir a 

Aracruz Celulose, resultando a Fibria; cerca de R$1,5 bilhão para a fusão da Sadia 

com a Perdigão, criando o grupo Brasil Foods; R$7,6 bilhões para a operadora de 

telefonia Oi, controlada pelo grupo La Fonte e pela Andrade Gutierrez, formando a  

Brasil Telecom-Oi, grande conglomerado na área de telecomunicações; R$29 bilhões 

para a Petrobras, rompendo a regra do sistema financeiro sobre o limite de 

empréstimo de até R$13 bilhões para empresas de um mesmo conglomerado. Ate 

então, o banco havia emprestado para Vale havia R$ 7,3 bilhões, o maior empréstimo 

já concedido (GARCIA, 2012). 

 Não são apenas os números que mostram o empenho do BNDES em criar 

grandes empresas nacionais. Há uma politica deliberada de criação de “empresas 

brasileiras de classe mundial”. Em entrevista ao jornal Valor Econômico em setembro 

de 2009, Luciano Coutinho, presidente do BNDES, afirma que 

Eu diria que o Brasil precisa ter campeãs mundiais. Pelo seu peso, a 
economia brasileira tem condições inigualáveis de competitividade em 
algumas cadeias. O país já desenvolveu empresas muito 
competentes. É natural a sua projeção no espaço global. Mas o Brasil 
dispõe, relativamente ao seu tamanho e potencial, de poucas 
empresas de classe mundial. É absolutamente natural que, na 
expansão dessas empresas, o BNDES, em condições de mercado, 
possa apoiar essas oportunidades. Obviamente, não há nada de 
artificial nesse processo, uma vez que ele corresponde ao 
desenvolvimento de competências inegáveis. Não há aqui um 
processo artificial de fabricação de empresas. O que há é que 



empresas que se revelaram altamente competitivas são apoiadas 
pelo BNDES. Está na política industrial do governo permitir o 
desenvolvimento de atores globais brasileiros, com escala mundial 
(ROMERO, 2009). 

 

Contudo, pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (DE 

NEGRI e SALEMO, 2005, DE NEGRI e ARAUJO, 2006 e DE NEGRI e KUBOTA, 

2008) apontam que prevalecem no capitalismo brasileiro empresas produtoras de 

commodities e de produtos de baixa/média intensidade tecnológica e intensivos em 

recursos naturais. O BNDES, por sua vez, faz parte dessa predominância do padrão 

atual de especialização regressiva da economia brasileira. Tautz et. al. (2010) afirma 

que durante o governo Lula os investimento do BNDES estiveram direcionados a tais 

empresas.  

Percebemos um empenho do BDNES em fortalecer o grande capital. O Banco 

tem beneficiado as empresas e os setores econômicos já consolidados e aptos a se 

enquadrar nas linhas de financiamento oferecidas e/ou cumprir as exigências 

solicitadas no ciclo de aprovação dos projetos. Os desembolsos são distintos em 

função do porte das empresas. As maiores beneficiadas são as grandes empresas, 

com 76% dos desembolsos no período. A presença do BNDES no setor de micro e 

pequenas empresas é ainda menor se considerarmos que o banco classifica como 

microempresas os empreendimentos com faturamento anual de até R$ 2,4 milhões de, 

enquanto o estatuto da microempresa e a receita federal as classificam com 

faturamentos de até R$244 mil e R$ 120 mil, respectivamente (Tautz et. al., 2010). 

Vimos que a política de financiamento do BNDES favorece o grande capital 

produtor de commodities e de produtos de baixa/média intensidade tecnológica e 

intensivos em recursos naturais. Um último aspecto da política do banco deve ser 

ressaltado: o favorecimento do capital nacional. Não encontramos uma política 

deliberada a favor do capital nacional, mas a lógica de criação e fortalecimento das 

campeãs nacionais nos leva a crer que há uma discriminação contra o capital 

estrangeiro, embora não exista lei ou documento que o prove. Pois o BNDES participa 

de operações de F&A e operações de internacionalização para garantira a formação 

de grandes empresas domésticas. Almeida (2009) apresenta uma série de casos em 

que o BNDES (e outros órgãos da burocracia do Estado), durante o governo Lula, 

adota procedimentos de incentivos direcionados a grupos nacionais ou restringe 

investimentos externos diretos. O caso da formação da Oi, fusão das empresas de 

telecomunicação Brasil Telecom (composta por capital italiano) e Telemar (capital 



nacional) é emblemático. Esse processo contou com a garantia de empréstimos do 

BNDES e com a exigência de que o BNDESPar tivesse prioridade na compra do 

controle da nova empresas, caso os grupos nacionais decidissem vender suas 

participações no futuro. A Telecom Itália mostrou interesse em aumentar seu capital 

na nova empresa, mas em 2007 suas participações na Brasil Telecom foram 

compradas por fundos de pensão nacionais e no ano seguinte as participações do 

grupo Opportunity, também na Brasil Telecom, foram compradas pelos grupos 

(nacionais) que controlam Telemar, Le Fonte e Andrade Gutierrez, formando a Oi. 

Essa operação envolveu um financiamento de R$2,6 bilhões do BNDES e é um dos 

casos que “mostra de forma clara que o governo optou por criar uma companhia 

nacional de grande porte no setor de telecomunicações – não havia a possibilidade de 

a venda ter acontecido para um grupo estrangeiro” (ALMEIDA, 2009). 

 Em suma, o fomento público à concentração de capital - tanto em setores de 

produtos primários de baixo/médio valor agregado quanto naqueles com maior 

capacidade de inovação - é apresentada como parte da estratégia nacional de 

desenvolvimento, que visa ao fortalecimento de empresas nacionais com capacidade 

de competir globalmente. Segundo o presidente do Banco, Luciano Coutinho, “se o 

BNDES não apoiar as empresas nacionais, quem o fará?” (COUTINHO apud GARCIA, 

2012, p. 126). 

Considerações Finais 

Identificamos na conjuntura politica nacional a formação de uma fração de 

classe, a grande burguesia interna brasileira, que reúne proprietários de empresas 

(públicas e privadas) de extração mineral, alimentos, usinas, energia elétrica, 

comunicações, construção civil, transportes, comércio, serviços, indústrias de baixa e 

média densidade tecnológica e é composta predominantemente por empresas com 

participação majoritária de capital nacional, o que não exclui empresas internacionais 

com plantas no espaço nacional. O que unifica setores heterogêneos nessa fração da 

classe burguesa é a disputa com o capital financeiro internacional no Brasil e no 

exterior, deixando em segundo plano os conflitos internos à fração. Para isso, conta 

com a ação ativa e protetora do Estado brasileiro, com a finalidade de preservar a 

ampliar suas posições na conjuntura nacional e internacional. Sua luta política se dá 

justamente mediante pressões e influências que pratica sobre o Estado brasileiro, para 

que este atenda seus interesses econômicos em detrimento de outras classes e 

frações. Concomitantemente, sua luta ideológica está no convencimento geral da 

importância da criação/fortalecimento de grandes empresas de capital 



predominantemente nacional, líderes de mercado em seus segmentos, 

internacionalizadas e com altos índices de receita e patrimônio. Esta luta carrega a 

ideia central de relação direta entre o bom desempenho dos negócios dessas 

empresas e o desenvolvimento nacional global, como se a sociedade brasileira não 

fosse atravessada pela luta de classes e frações de classe, mas sim fosse um todo 

homogêneo, o povo-nação, em que o Estado seria o representante da vontade geral. 

 Nessa conjuntura o BNDES é uma instituição estatal que presta serviços  à 

grande burguesia interna brasileira. Esta, juntamento com o governo, transforma o 

banco em um órgão capaz de regular aspectos da política econômica do Estado que 

atendam seus interesses o “captura” e o torna capaz de regular aspectos da politica 

econômica do Estado que atendam seus interesses. Durante o governo Lula aumenta 

a capacidade do BNDES em determinar os rumos da política econômica em 

detrimento do Ministério da Fazenda e o Banco Central, evidenciando um conflito do 

bloco no poder brasileiro: o BNDES, agindo com representante da grande burguesia 

entra em desacordo com as instituições atreladas aos interesses financeiros. 
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