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Dos R$ 137 bilhões que o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
emprestou no ano passado, 60%
foram usados para comprar má-
quinas ou construir prédios, au-

mentando o que os economistas
chamam de formação bruta de
capital fixo. Os 40% restantes fo-
ram para capital de giro, exporta-
ção e compra de participações so-
cietárias na estratégia de forma-
ção de “campeões nacionais”
executada pelo banco.

Os dados são de um levanta-
mento realizado pelo economis-
ta Mansueto Almeida, pesquisa-
dor do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea). “É uma
política que só consolida o que já
tem, mas não aumenta a compe-
titividade da economia brasilei-
ra”, comenta. “Não vejo por que

aquele setor e não outro.” Em
2009, o banco investiu R$ 3,5 bi-
lhões para ajudar o frigorífico
JBS a comprar empresas no exte-
rior, R$ 750 milhões na fusão en-
tre Perdigão e Sadia e R$ 400 mi-
lhões no frigorífico Marfrig.

No estudo “Desafios da Real
Política Industrial Brasileira do
Século XXI”, Mansueto observa
que a criação de empresas líde-
res e sua internacionalização for-
talece a estrutura produtiva tal
como está, inibindo o espaço pa-
ra novos investimentos. Os prin-
cipais clientes são do agronegó-
cio e da mineração. Nesse senti-

do, a atuação do banco vai na di-
reção contrária da política indus-
trial, cujo objetivo é fortalecer se-
tores intensivos em tecnologia.

“O banco não faz só aumento
do capital produtivo”, rebate
Marcelo Miterhof, assessor da
presidência do BNDES. “Ele tem
outras ações de apoio ao desen-
volvimento.” A criação de gran-
des empresas nacionais é uma
delas. Além disso, explica, o ban-

co dá apoio a movimentos que
partem do próprio mercado.

As operações de compra de
ação, segundo ele, não são feitas
com recursos do Tesouro nem
com a fonte de financiamento
tradicional do BNDES, que é o
Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor (FAT). O dinheiro é captado
no mercado. Ele reconhece, po-
rém, que não é finalidade do ban-
co fornecer recursos para capital
de giro. Operações desse tipo só
foram realizadas nos meses
mais agudos da crise.

A construtora Camargo Cor-
rêa, por exemplo, tomou R$ 200
milhões para essa finalidade. O
mesmo foi feito pelos frigorífi-
cos JBS e Bertin e pela Positivo
Informática. As Lojas America-
nas tomaram R$ 150 milhões, se-
gundo o site do banco. Com a
normalização do crédito bancá-
rio, a linha foi desativada. / L.A.O.

Banco amplia estratégia de
internacionalização de empresas
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Parcela do Tesouro nos empréstimos
do BNDES cresce 566% em oito anos
Expansão tende a se acelerar este ano, com a injeção de mais de R$ 80 bilhões de recursos públicos; economista critica falta de transparência
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MANSUETO ALMEIDA
ECONOMISTA E
PESQUISADOR DO IPEA
“É uma política que só consolida
o que já tem, mas não aumenta a
competitividade da economia
brasileira. Não vejo por que
aquele setor e não outro.”

& NEGÓCIOS

Lu Aiko Otta / BRASÍLIA

Presente em todos os grandes
negócios fechados no País nos
últimos meses, o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) de-
pende cada vez mais do Tesou-
ro Nacional para continuar
emprestando. A proporção de
recursos originários dos co-
fres federais, que era de 6% em
2001, chegou a 40% em 2009,
num total de R$ 144,3 bilhões.
Foi um salto de 566%.

O porcentual deverá ser ainda
maior neste ano, porque foram
injetados mais R$ 80 bilhões dos
cofres públicos no banco. “Essa
dependência aumenta o grau de
interferência do Tesouro no ban-
co e diminui a transparência”,
avalia o economista Mansueto
Almeida, pesquisador do Institu-
to de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), que analisou os da-
dos nos balanços do banco. “Tu-
do isso vem sendo feito com pou-
co debate pela sociedade.”

Para fortalecer o BNDES, o Te-
souro emitiu títulos pelos quais
paga a taxa de mercado, mas esse
dinheiro é emprestado pelo ban-
co pela Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP), bem mais baixa e
atualmente em 6% ao ano. Essa
diferença entre taxas de juros é
bancada pelos cofres federais,
num subsídio cujo valor é desco-
nhecido e que virou o debate do
momento entre especialistas.

“Estamos aumentando a dívi-
da pública para tentar suprir a
carência de recursos do BNDES
para fazer política industrial, dar
crédito de longo prazo, financiar

obras públicas etc.”, observa
Mansueto. “Mas essa política
tem um custo, por isso é preciso
que a sociedade discuta o que
quer do BNDES.” A Petrobrás,
por exemplo, tomou R$ 25 bi-
lhões do banco. “Mas essa é uma
empresa que consegue crédito
em qualquer lugar do mundo.”

Segundo o economista, não ha-
veria razão para criticar o em-
préstimo se o BNDES tivesse di-
nheiro de sobra. “Mas não é o
caso, pois ele está pegando recur-

sos no Tesouro”, diz. “A socieda-
de se beneficia da arrecadação
de impostos gerados pelo setor
de petróleo e gás, e não do fato
de a participação do governo ser
maior ou menor na Petrobrás.”

‘Falso problema’. Em defesa
do empréstimo à estatal, o asses-
sor da presidência do BNDES
Marcelo Miterhof diz que a ope-
ração ocorreu em meio à crise,
num momento em que as linhas
de financiamento eram escas-

sas. “Apesar de a Petrobrás ter
mais facilidade para tomar em-
préstimo, se tivesse recorrido ao
mercado de crédito privado pro-
vavelmente haveria uma drena-
gem nos recursos para pequenas
e médias empresas.”

Ele classifica o aumento de de-
pendência do BNDES em rela-
ção ao Tesouro como “falso pro-
blema”, pois a injeção de dinhei-
ro, que chegou a R$ 180 bilhões,
foi uma manobra decorrente da
crise. “Seria problema se conti-

nuasse crescendo (a dependên-
cia em relação ao Tesouro), o
que não é verdade.” Miterhof
afirma não dispor do valor do
subsídio embutido na operação.

“Está-se discutindo muito is-
so, sem olhar os benefícios”, co-
menta. Ele observa que muitos
países injetaram bilhões em re-
cursos públicos na economia a
fundo perdido (sem retorno), en-
quanto o que ocorreu no Brasil
foram empréstimos que ajuda-
ram a atenuar os efeitos da crise.

“Se o governo quisesse aumen-
tar gastos em R$ 500 milhões
com educação ou saúde, o deba-
te teria sido mais amplo do que
foi em relação a esses emprésti-
mos do BNDES”, diz Mansueto.
Isso porque, para aumentar des-
pesas do Orçamento, é preciso
apontar a fonte de financiamen-
to, por exigência da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. Essa dis-
cussão se dá no Congresso. Já pa-
ra elevar a dívida, como no caso
do BNDES, não há restrição.

● Prioridades

Gigante do crédito. BNDES emprestou R$ 25 bilhões à Petrobrás durante a crise global

Economista critica
política de fortalecer a
estrutura produtiva tal
como está, inibindo
novos investimentos
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