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RESUMO 

 

O Presente trabalho trata sobre a modelagem de agentes de Estado para adequar políticas 

de desenvolvimento dentro do BNDES entre os anos de 1952 e 2012. Para tal, 

apresentamos teorias de desenvolvimento, seus ingressos através de concursos públicos 

e finalmente trajetórias dos tomadores de decisão, sua relação de agentes de Estado com 

o mercado marcada pela suas trajetórias e discursos. Evidenciando finalmente a 

formatação plástica dos agentes em relação à determinada política de desenvolvimento 

por meio de estratégias de cooptação e habilitação de um tipo de agente em detrimento 

de outro.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento; BNDES; Plasticidade técnica; Estado; Mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work deals with the modeling of agents of the State to adapt the development 

of public policies at the BNDES between the years of 1952 and 2012. Therefore, this 

work presents theories of development, the admission of such agents to the BNDES by 

public contests and finally, the trajectories of decision-makers, their role of agents of the 

State, recognized by theirs trajectories and speeches. Finally, this aims point to plastic 

forming of the agents face to a given politics of development which selects one type of 

agent over the other. 

Keywords: Development; BNDES; Technical plasticity; State; Marketplace 
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INTRODUÇÃO 

 Elaborar uma pesquisa sobre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES) demanda um esforço hercúleo devido a sua proporção institucional 

construída desde sua inauguração até os dias atuais. Neste sentido, apesar da pesquisa 

para dissertação aparecer rubricada com o nome do autor, ela carrega um árduo trabalho 

de excelentes pesquisadores que debruçaram e dedicaram tempo de análise e reflexão 

para o desenvolvimento destes resultados. 

 O Estudo sobre o BNDES começou em 2012 com o Programa de Pesquisa 

“BNDES, financiamento público e capital privado: dimensões político-institucionais, 

socioeconômicas e territoriais”1. Sou grato aos participantes do grupo de pesquisa 

“Composição, origem retórica do Corpo técnico do BNDES” coordenado pela Prof. Dra. 

Flávia Braga Vieira, com a participação de Aline Craveiro Cardoso, André Flores, Gabriel 

Azevedo Magalhães e Maria Julia Gimenez. Os desdobramentos dela culminaram nos 

resultados do trabalho monográfico e de dissertação da minha autoria. Sem este amplo 

esforço coletivo, os resultados da análise aqui apresentada seriam irrisórios. 

 Agradeço também aos esforços e colaboração de outros pesquisadores que 

acabaram convergindo com interesses teórico e empíricos. Desta maneira, a colaboração 

de Elisa Klüger através do compartilhamento de dados empíricos coletados em sua 

pesquisa sobre o BNDES que ajudaram a cimentar nossas informações. Evidentemente, 

é importante salientar a disposição e as conversas sobre experiências de campo trocadas 

a partir de nossas demandas.  

 Pontuamos a relevância dos professores que de uma ou de outra maneira, 

contribuíram diretamente até aqui. As participações dos professores, Cristiano Monteiro, 

José Ricardo Ramalho, Luiz Fernando de Paula, Raphael Lima e Rodrigo Santos e Victor 

Leonardo de Araújo. Finalmente, é importante apontar a pertinência e ajuda recebida pelo 

meu orientador Alessandro André Leme durante a confecção e organização dos dados. 

Agradeço novamente às pessoas supracitadas pela dedicação profissional e dedicação 

que, em coletivo, resultou num estudo mais robusto.  

                                                 
1 Programa de Pesquisa coordenado pelo Prof. Carlos Vainer (IPPUR/UFRJ), com participação dos 

pesquisadores: Carla Hirt (IPPUR/UFRJ), Deborah Werner (IPPUR/UFRJ), Flávia Braga (UFRRJ), Javier 

Ggibaudi (UFF), Juliana Ferreira Romeiro (IPPUR/UFRJ) e Luis Fernando Novoa (UNIR). A equipe de 

pesquisa contou com os discentes de graduação e mestrado: Aline Cardoso, André Flores, Felipe Siston, 

Felipe Velloso, Gabriel Magalhães, Juliana Melo, Igor Laltuf, Maria Júlia Giménez, e minha pessoa.   
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 Realizar uma pesquisa sobre um Banco de Desenvolvimento Econômico Nacional 

automaticamente pressupõe um vínculo direto entre o Estado e tal instituição. Entretanto, 

tal pressuposto também carrega de maneira inerente a funcionalidade de tal para operar 

na dinâmica do capitalismo, muitas vezes representado somente nas esferas do Mercado 

enquanto sistema.  

Segundo Polanyi (2000), a relação entre o estado e o mercado – ‘autorregulado’ – 

é, de certa maneira uma produção econômica, portanto uma produção social, ou seja, uma 

nova forma de institucionalidade entre o Estado e o Mercado autorregulado emerge na 

Europa a partir de operações dentro do próprio estado com a sociedade e 

institucionalidade representado pelo mercado. Bianchi (2014) sintetiza a ‘grande 

transformação’ realizada como produto da ação deliberada do próprio Estado, apesar de 

não ter sido uma finalidade em si.  

 A polarização política entre o Estado e o mercado tem uma tendência a colocar 

estas instituições em eixos opostos. Diferentemente do caso em países centrais europeus, 

na América Latina a consolidação da sociedade capitalista não é anterior ao 

desenvolvimento do Estado, este reflexo modifica o ordenamento social na região ao 

ponto de apresentar especificidades institucionais importantes como fator explicativo do 

desenvolvimento enquanto processo modernizador.  

“[Na américa latina] es el Estado quien asume la tarea de “instaurar” una 

sociedad moderna. De ahí a la especificidad de un intervencionismo estatal, 

dedicado explícitamente a ejecutar un “modelo de desarrollo” para la sociedad 

en su conjunto. Es decir, la intervención del Estado no corresponde tanto a una 

función de “correctivo” del mercado como a un esfuerzo deliberado de 

promover el desarrollo económico y social. Ello implica, por otra parte, que la 

economía de mercado no sólo depende de la iniciativa estatal sino que guarda 

estrecha relación con la “razón de Estado” (cuestión nacional, cuestión social)” 

(LECHNER, 1992 pp. 2-3)  

A modernização brasileira inicia processos que aglomeram elementos do arranque 

na década de 1930, tanto na reformulação do Estado e suas instituições, quanto na 

alavancagem transformadora via inserção capitalista tecida por dentro do Estado-nação. 

Para tanto, técnicas modernas e modernizadoras viram pautas centrais dentro da política 

nacional, logo, recursos para sustentar a modernização brasileira entrará em foco no pós 

Segunda Guerra Mundial devido a que recursos externos deixaram de fluir para o país em 

função da reconstrução das cidades europeias. 

 Entre as alternativas para angariar novas modalidades de recursos para sustentar 

o desenvolvimento nacional surge através da política de Getúlio Vargas durante seu 

último mandato democrático. A combinação de recursos vinculados ao governo 
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estadunidense com recursos nacionais obtidos via poupança forçada, administrados por 

um banco de fomento dedicado exclusivamente para tal finalidade como contrapartida ao 

apoio norte-americano, fortemente balizados pelo planejamento de Estado. 

 Desta maneira, através da lei no dia 20 de junho de 1952, através da lei nº 1.6282 

se cria o Banco de Desenvolvimento Econômico (BNDE). A autarquia federal teve por 

função a formulação e execução de políticas nacionais para o desenvolvimento 

econômico.  

O BNDE portanto, surge na primeira metade da década de 1950, num contexto 

específico, determinado historicamente dentro do campo político do nacional-

desenvolvimentismo. Diversas abordagens teórico-metodológicas debruçam na 

explicação da instituição enquanto formatador direto ou indireto dentro da história do 

Estado e do capitalismo brasileiro. Maior parte destes estudos consolidaram-se seguindo 

lastros atrelados a elites de poder, elites políticas, econômicas, história do 

desenvolvimento capitalista, natureza dos investimentos realizados, capacidade 

institucional, seus papeis históricos ou simplesmente organização de elites burocráticas – 

especialmente gestores chave dentro da instituição; entre alguns dos autores que dão 

sustentação ao debate estão: Bachiller (2012); Bielchowsky (2010); Bugiato (2016); 

Boschi (2016); Campos (2012); Cepêda (2010); Costa (2011) Furtado (2000); Evans 

(1993); Tavares (1988, 2006); Klüger (2013, 2015, 2017)  

 Compreender o ‘estado da arte’ do BNDES3, torna indispensável a análise 

aprofundada instituição. Neste sentido, conhecer a história, seus recursos, diferentes 

abordagens teórico-metodológicas que permeiam o Banco são primordiais e permeiam 

todo nosso trabalho. Entretanto a maneira de realizar uma pequena contribuição, optamos 

por enfatizar os agentes envolvidos tanto nos processos decisórios, quanto na cooptação 

de agentes de base institucional promovendo assim, maior organicidade institucional ao 

trazer estes agentes.  

 Dentro de qualquer instituição a interação, conflitos e quaisquer dos agentes 

envolvidos participam de forma direta ou indiretamente na estruturação e restruturação 

                                                 
2 Dispõe sôbre a restituição dos adicionais criados pelo art. 3º da Lei nº 1.474, de 26 de novembro de 1951, 

e fixa a respectiva bonificação; autoriza a emissão de obrigações da Dívida Pública Federal; cria o Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico; abre crédito especial e dá outras providências. 
3 Adotaremos a nomenclatura atual do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em todo 

o corpo do texto, entendendo que, o “S” somente foi incrementado no ano de 1982 ao BNDE em referência 

a um novo papel do banco através da administração do Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL) criada 

em maio de 1982. 
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da mesma, pois cada participante garante a interdependência - na cooperação ou conflito 

– necessária para o funcionamento institucional. 

 Destarte, adotou-se como hipótese a plasticidade técnica dos funcionários tanto da 

base, quanto funcionários que estão na ‘ponta de lança’ no BNDES para adequar, 

planificar e executar determinado projeto de desenvolvimento de Estado-nação. Desta 

maneira, procurou-se traçar uma linha lógica entre atores e a história institucional que 

possibilitou observar o arco de convergência entre atores, instituição e diretrizes de 

desenvolvimento enquanto política nacional. 

 Neste sentido, adotou-se uma metodologia que deu ênfase no formato de 

processos seletivos dos agentes de base do Banco e discursos de funcionários tomadores 

de decisão concomitantemente ao seus perfis profissionais.  Para tanto, optou-se pela 

análise documental dos concursos públicos realizados entre 1955 e 2010, análise 

discursiva e análise histórica sobre os papeis do BNDES dentro do contexto nacional e 

internacional através de suas operações tanto de financiamento, quanto de políticas de 

coparticipação empresarial através de sua expertise técnica em cada período histórico. 

 No que diz respeito à análise curricular e de perfil dos agentes da ‘ponta de lança’ 

fomos respaldados por outro tipo de fontes, conseguindo assim, traçar a trajetória dos 

técnicos do alto escalão da instituição entre os anos de 1990-2010. Entrevistas 

documentais e pessoais, análise curricular através de levantamento de dados em sites de 

internet – LinkedIn, Facebook, etc. –, autobiografias em páginas – contas – de internet 

dos funcionários ou relatos de revistas, periódicos, documentos do próprio BNDES e 

minibiografias dos mesmos, permitiu-nos traçar perfis cujas características demonstram 

tendências de convergência entre atores e uma determinada política de Estado com o 

papel do BNDES enquanto instituição. 

 O primeiro capítulo apresenta uma análise histórica sobre o arranque do 

desenvolvimento sob algumas óticas teórico-práticas localizadas no contexto da criação 

do Banco. Sendo assim, demos ênfase para estudos que demonstram em diferentes 

campos acadêmicos as potencialidades do BNDES e a capacidade de operacionalizar 

determinadas políticas nacionais ao longo dos quase 60 anos de vida da instituição.  

 O segundo capítulo aponta para a análise documental sobre a forma de 

recrutamento dos funcionários técnicos de carreira segundo exigências técnicas 

específicas demandadas para as principais categorias profissionais entre os anos de 1955-

2010 através dos concursos públicos de ingresso para estes agentes. Esta análise trouxe à 

tona a plasticidade e o ordenamento de um quadro técnico-profissional que, no decorrer 
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do tempo, foi modificando habilidades e qualidades em função das necessidades tanto 

institucionais quanto demandas de políticas públicas externas ao próprio Banco. 

 Finalmente, no terceiro capítulo realiza-se um escopo temporal entre 2003 e 2010, 

enquadrando dentro da instituição medidas que potencializaram políticas para o 

desenvolvimento, cuja mediação e ação do Estado é fundamental. Neste pequeno 

contexto, ocorrem dois movimentos antagônicos, isto é, por um lado o Estado privatista 

e regulador versus o Estado ‘desenvolvimentista’4 que optou pela internacionalização e 

inserção de players globais mediante o setor de construção civil e o setor de serviços 

vinculado a produção da indústria de alimentos.  

 

 

 

 

  

                                                 
4 Existem diversas nomenclaturas para determinar o papel do Estado para este período, entre eles estão: 

“Novo-desenvolvimentista”/ “Social-desenvolvimentista” / “Neodesenvolvimentista”, 
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CAPÍTULO I: Mobilizando ‘recursos’ para o desenvolvimento, Banco de 

Desenvolvimento Nacional como alternativa histórica para o Brasil 

 

A partir da década de 1930 abordagens teóricas e autores debruçaram sobre o 

conceito de desenvolvimento, de modo que grande parte das pesquisas estiveram 

orientadas por esta chave econômica. Segundo Leme (2015) podemos agrupar um 

conjunto de correntes analíticas que visam resolver gargalos provocados pela “vocação 

agrário-exportadora” sustentada pela dinâmica das “vantagens comparativas”. Com a 

desnaturalização da vocação agrário-exportadora, deu-se arranque a posteriores correntes 

teóricas que mudaram seu foco ao longo das décadas posteriores, isto é, a industrialização 

em 1950, suas reformas e continuidades na década de 1960, a reorientação do Estado para 

a exportação em 1970, problemas coma urbanização recente e a dívida externa de 1980 e 

a penetração de políticas neoliberais em 1990 e finalmente a retomada de políticas 

desenvolvimentistas a partir de 2003. 

Este contexto levantou uma série de problemas e questionamentos nos países 

periféricos, especialmente no que diz respeito a arrecadação de recursos cujo objetivo 

principal era o desenvolvimento econômico. Para isto, alguns autores debruçaram de 

forma a realizar diagnósticos e prescrições através de reflexões cuja finalidade residiu 

numa melhor performance do Estado-nação dentro das limitações do capitalismo.  

 

1 .1 Pioneers do Desenvolvimento 

 

Entre as teorias econômicas e os autores que versaram sobre o tema do 

desenvolvimento, destacamos a importância de Athur Lewis (1954) pois, ele concebe sua 

teoria sobre o desenvolvimento com a “oferta ilimitada de mão-de-obra” a partir de uma 

combinação de análise de experiências históricas de países desenvolvidos e ideias centrais 

de economistas clássicos, concebendo uma visão ampliada do processo de 

desenvolvimento, especialmente para países periféricos.  

O centro da teoria Lewisiana refere-se sobre o setor “capitalista” encarregado de 

alavancar o desenvolvimento a partir da captura do trabalho dos setores de “subsistência” 

– não capitalistas -  através da oferta “ilimitada” de mão de obra. Ora, o setor capitalista 

pode se expandir por um tempo sem necessidade de acréscimo de salários, resultando, ao 

fim do processo, em maior retorno para o capital investido e, posteriormente, reinvestidos 

nos circuitos de acumulação de capital.  
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Desta forma, apresentaram-se as condições ideais para a consolidação do 

“lewisian turning point”. O ponto de virada surgiria a partir da absorção do trabalho dos 

setores de subsistência pelo setor moderno em sua totalidade. Esta operação, 

concomitantemente com a reaplicação de capitais geraria maior acumulação de capital, e 

automaticamente os salários em todos os setores se veriam aumentados até que o 

excedente de mão-de-obra desapareça, tornando-se, portanto, um processo de 

desenvolvimento econômico autossustentável. 

Para Lewis, a principal fonte de financiamento decorre da poupança gerada pelos 

lucros. Ao se aumentar os lucros, aumenta-se os lucros na renda nacional. A poupança 

baixa em países subdesenvolvidos cria um relação irrisória com a renda nacional. 

Segundo o autor, os lucros são parte do problema conjuntamente à poupança portanto, 

cabe oferecer uma expansão de crédito consistente, portanto, a existência de um crédito 

elástico torna-se necessária para a “virada lewisiana”.  

Walt W. Rostow (1956) também se preocupa sobre o desenvolvimento 

econômico, seu manifesto5. Ele organiza uma teoria baseada fortemente na análise 

comparativa e histórica de alguns Estados-nação. A partir de uma agrupação de dados 

com orientação no processo de desenvolvimento a proposta de Rostow propõe como saída 

do subdesenvolvimento o conceito do Take-off6. 

Sua definição tem um embasamento no tempo e é bastante dependente da taxa de 

investimento nacional. Por um lado, este processo em um agrupamento temporal de duas 

ou três décadas; por outro, durante este intervalo de tempo a taxa de investimento cresce 

a tal modo que o produto real per capita se eleva propiciando um aumento inicial de 

transformações radicais nas técnicas de produção e elevando a tendência crescente do 

produto per capita.  

As decolagens ocorrem em dois tipos de formações sociais sendo que a primeira 

se dá a partir de importantes transformações na estrutura política e social. Neste caso, 

países desenvolvidos, partiram de uma estrutura social agrícola, valendo-se de métodos 

de produção quase fixos, o que implicou em poupança e investimento superavitário para 

cobrir a depreciação. No Segundo caso, a decolagem é retardatária, devido a obstáculos 

políticos, sociais e/ou culturais. Padrões de bem-estar podem ser obtidos a partir da 

exploração dos recursos naturais. Para Rostow, EUA e Austrália são exemplos desta 

ascensão econômica.  

                                                 
5 “Etapas do Desenvolvimento Econômico (Um manifesto não-comunista)” 
6 Decolagem. 
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As condições para que a decolagem seja bem sucedida dependem, portanto, de 

três fatores: primeiro, um aumento da Taxa de Investimento produtivo (PNL); segundo, 

o desenvolvimento de um ou mais setores manufatureiros com elevada taxa de 

crescimento; por fim, a existência de uma estrutura política, social e institucional capaz 

de explorar os impulsos desta expansão para o setor moderno, propiciando externalidades 

para a economia de maneira continuada através de uma capacidade considerável de 

mobilização de capital de fontes domésticas. Dito de outra forma: torna-se necessária uma 

capacidade de mobilizar a poupança interna e, consequentemente, elevar a taxa de 

poupança.   

Portanto, Rostow também apresenta alternativas ancoradas numa oferta de fundos 

de empréstimo. Seja pela transferência de rendas que gastam menos de forma produtiva, 

para aqueles que gastam (ou emprestam) mais7. Outro mecanismo que pode ser bem 

usado para o Take-off é a inflação8. Finalmente, o capital estrangeiro tem um papel 

fundamental na decolagem de muitas economias, uma vez que propicia um efeito cascata 

e irradia externalidades positivas dentro de um Estado nação9 considerando que, todo o 

processo para tal autor tem uma indução ancorada por fases/etapas. 

Para Gerschenkron (1962) a importância do financiamento para o 

desenvolvimento através de mecanismos Estatais e instituições com esta missão ganha 

fôlego. Sua orientação teórica se concentra numa perspectiva histórica. Ele consegue 

demonstrar que a partir do atraso, o processo de desenvolvimento pode ser realizado, 

alavancado por vantagens institucionais e do próprio estado do desenvolvimento 

capitalista nos países pioneiros exploradas através de “saltos” nos países retardatários.  

Portanto, países desenvolvidos tem capacidades para ascender/pular etapas do 

desenvolvimento, apesar de suas desvantagens na própria história comparada. Para tal, os 

“requisitos históricos” da industrialização moderna são importantes. Desta maneira, a 

                                                 
7 Para exemplificar, o caso da Rússia Czarista demonstra que a substituição dos direitos dos proprietários 

rurais sobre os pagamentos de renda pelos bônus de governo resultou numa redistribuição de renda que se 

orientou para aqueles capitalistas que tinham uma maior propensão ao avanço material aceitando e 

implementando avanços materiais.  
8 Este mecanismo, foi importante para decolagens como a da Grã Bretanha no século XVIII, Estados Unidos 

de América (EUA) na segunda metade do século XIX e no Japão a partir de 1870. A formação de capital 

neste caso, teve auxilio da inflação de preços, permitindo uma transferência de recursos do consumo para 

uma orientação para os lucros.  
9 Exemplos como os EUA, Rússia, Suécia e Canadá usaram estes capitais para a construção de ferrovias e 

outros empreendimentos com longo período de maturação, permitindo desta forma, externalidades positivas 

dentro de seus estados nacionais.  
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industrialização moderna desemboca na inevitabilidade histórica do surgimento da 

própria indústria.10 

 Quando nos referimos as “vantagens do atraso”, podemos observar que o país 

retardatário pode tomar do desenvolvido a cópia da técnica, pois este fator acelera seu 

ritmo de desenvolvimento. Técnicas mais modernas e eficazes engendram processos 

industriais mais eficientes e podem ser capturadas através da tecnologia desenvolvida em 

outros países. Na fase de industrialização inicial, alguns ramos industriais que registraram 

maiores progressos tecnológicos e aceleraram processos de industrialização11 se deram 

nas indústrias de base, associados a uma reorganização burocrático-estatal que culminou 

em um forte papel do Estado na indução do desenvolvimento em si.   

O papel dos Bancos de Desenvolvimento e instituições sob a direção estatal com 

forte organização burocrática exerceram um papel central no desenvolvimento. 

Gerschenkron demonstra que o papel de instituições bancárias na França (Credit 

Mobilier) e Alemanha que combinam a forma organizacional do setor de crédito com 

bancos meramente comerciais; O caso da Inglaterra também é trazido à tona, pois a 

industrialização do país se deu em conjunto com o setor bancário de longo prazo. Nos 

três casos, o investimento se deu em setores estratégicos, tal como o da indústria pesada, 

através de créditos a longo prazo.  

Combinando esta série de fatores, o autor destaca que a industrialização na Europa 

desenvolveu aspectos institucionais específicos, tanto no setor bancário, quanto na 

organização do Estado, substituindo muitas vezes a capacidade empresarial e os mercados 

de capitais privados, especialmente em setores onde existe escassez de capital. 

Quando se apresentam às características determinantes dos países 

subdesenvolvidos, Hirschman (1958) demonstra-nos que, estas se concentram nos baixos 

níveis de PIB per capita, crescimento demasiadamente lento na renda, desigualdades 

exorbitantes de renda em suas populações, baixos níveis de produtividade, dependência 

ancorada na agricultura, estruturas industriais atrasadas, alta proporção ao consumo e 

                                                 
10 Entre os exemplos, podemos citar a unificação territorial, um sistema legal que assegure direitos de 

propriedade, desenvolvimento de conhecimentos científicos suficientes para o “salto”, disponibilidade de 

oferta de trabalho, um grupo inovativo, etc. (Estes requisitos, não necessariamente são válidos para todos 

os momentos históricos, ou aplicáveis para todas as regiões. Cabe ressaltar, que, alguns dos fatores não se 

constituem como “pré-requisitos”, e sim, algo que se produz a medida que o desenvolvimento industrial 

avança) 
11 O caso da indústria alemã vs a inglesa no Século XIX e o caso dos altos fornos do sul da Rússia no início 

do Século XX vs os alemães.  
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baixo nível de poupança, altas taxas de crescimento populacional, atraso tecnológico e, 

finalmente, dualismo. 

Em um país menos desenvolvido, os reflexos desta série de características 

resultam numa escassez de recursos com infraestrutura inadequada, capaz de explorar de 

maneira mais eficiente o rendimento dos mesmos. A falta de investimento, empresários, 

fluxos de caixa, portanto, não podem ser direcionados para vários setores com 

potencialidade de alavancar um crescimento equilibrado simultâneo. A solução dada pelo 

autor vem de maneira a induzir um crescimento desequilibrado. 

O desequilíbrio deliberado da economia – de acordo com a estratégia – pode ser 

o melhor método para o desenvolvimento. Em suma, a tarefa em políticas com esta 

orientação tem por objetivo manter as tensões, desequilíbrios e desproporções dentro de 

uma economia nacional. O “desequilíbrio” teria uma força motriz que irradiaria para 

outros setores em efeito cascata. Logo, países subdesenvolvidos precisam de mecanismos 

de pressão especiais ou expedientes estimulantes para desenvolver este potencial.  

 Uma forma de atender as necessidades do desequilíbrio é observar os linkage 

effects (efeitos de encadeamento). Um encadeamento para frente é criado quando o 

investimento em um projeto específico incentiva outro investimento em fases 

subsequentes da produção. O encadeamento para atrás é criado quando um projeto 

incentiva o investimento em instalações que permitam que o projeto tenha sucesso. 

Normalmente, projetos bem-sucedidos criam encadeamento para frente e para atrás. 

Destarte, os melhores investimentos devem ser realizados nos projetos que tem o maior 

número de encadeamentos, tanto para frente, quanto para atrás12.  

Por meio de tal modelo, é possível observar que momentos de escassez, gargalos 

e sequências de crescimento desequilibrado, podem ser exploradas em prol do próprio 

curso do desenvolvimento. Para que isso ocorra, é necessário realizar projetos industriais 

localizados do qual emanem efeitos de encadeamento para frente e para atrás. Finalmente, 

ele também observa pressões sobre os “policy makers”, pressão essa muitas vezes 

causadas pela inflação e balanço de pagamentos. 

Estas são algumas das teorias que orientaram o arranque da industrialização, 

especialmente para países retardatários do capitalismo. A importância destes teóricos 

mergulha no cerne da uma questão de suma importância: a questão da intervenção estatal 

                                                 
12 A maneira de exemplificar estes conceitos, podemos tomar como projeto a indústria do aço. Este projeto 

traz encadeamentos para frente e para atrás. Encadeamentos para atrás, são os que derivam da mineração 

do carvão e ferro, os para frente incluem itens como tecnologia e bens enlatados.  
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e a forma de canalizar recursos que sustentem um desenvolvimento econômico nacional 

em países subdesenvolvidos. Neste sentido, cabe ressaltar que, a política é um 

instrumento necessário para guiar processos de desenvolvimento. 

Entretanto, outra matriz teórica que ganhou importância na época de fundação do 

BNDES enquanto instituição para o desenvolvimento, especialmente dentro de nosso 

continente, foi inaugurada por Raúl Prebisch e Celso Furtado. A Cepal apresenta teorias 

autênticas dentro dos debates acadêmicos sobre processos de desenvolvimento. O 

pensamento cepalino adentrou no Brasil, com intensidade durante a década de 1950 e um 

de seus principais formuladores e difusores foi Celso Furtado. Esta escola deu munição 

teórica para a formatação de instituições específicas para o desenvolvimento nacional e 

regional como a SUDENE e o BNDE.  

 

1.2 Ofensiva sui generis latino-americana, CEPAL como alternativa ao 

desenvolvimento 

 

A Cepal, como escola de pensamento econômico e social, alçou uma 

contraposição teórica em função de teorias econômicas clássicas. Em um dos seus pontos 

principais, a teoria das “vantagens comparativas”13 difundida principalmente por teorias 

do comércio internacional é colocado em questão. 

Para a teoria econômica clássica, o progresso técnico, a partir das vantagens 

comparativas teria uma tendência de equalizar centro e periferia através da absorção do 

diferencial de produtividade. A distribuição desigual das técnicas modernas é 

compensada através da transferência de ganhos de maior produtividade por meio de 

preços menores em condições de livre concorrência. 

Os Cepalinos fundamentam sua oposição em função da “deterioração dos termos 

de troca”, pois a demanda de bens manufaturados aumenta numa velocidade maior do 

que a demanda por bem primários14. A ideia fundamental entre o “centro-periferia” 

descreve o processo de difusão do progresso técnico na economia mundial e explica a 

distribuição de seus ganhos por meio da deterioração dos termos de troca. O desnível na 

renda e produtividade média entre centro e periferia oferece condições para concentrar 

                                                 
13 Teoria Ricardiana que consiste em aproveitar as vantagens de produção local combinadas ao comércio 

internacional e as trocas, que em esta visão, seria a receita para alcançar a riqueza das nações.  
14 Maior elasticidade-renda e substituição de matérias-primas tradicionais por matérias sintéticos.  
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incrementos no centro, conservando os incrementos de produtividade e, ao mesmo tempo, 

absorvendo parte do progresso técnico da própria periferia.  

Com efeito, a Cepal formulou saídas para o desenvolvimento da América Latina, 

através de um desenvolvimento para “dentro” y (e) para “fuera”. O primeiro, a partir do 

deslocamento do centro de decisão; a difusão do progresso técnico com substituição do 

investimento enquanto variável exógena. Teses como a da substituição de importações15, 

industrialização como motor que acelera o progresso técnico interno, intervencionismo 

estatal e planejamento reduziriam as heterogeneidades estruturais apresentadas no 

continente e ofereceriam um efeito de catapulta para o desenvolvimento na região.   

A contra-ofensiva vem através do conceito do círculo vicioso apontado por R. 

Nurkse, pois ele levanta um debate com os cepalinos, mostrando que baixa produtividade 

tem por origem a ausência de capital, devido a pequena margem de poupança em países 

subdesenvolvidos, provocando um paradoxo sem precedentes. Dita margem também traz 

baixa produtividade16. O debate entre Celso Furtado e Ragnar Nurkse, trouxe à tona da 

discussão sob a forma de mobilização de recursos econômicos internos ou externos, 

necessários para mitigar os próprios entraves do desenvolvimento. 

 

1.3 Recursos em disputa para o desenvolvimento nacional, Celso Furtado vs Ragnar 

Nurkse 

 

No ano de 1950-1951 travou-se uma discussão entre Celso Furtado e Ragnar 

Nurkse dentro da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. O eixo central da discussão 

orbitou sobre a formação de capitais em países subdesenvolvidos. O gatilho que 

inaugurou este debate se deu através de seis conferências proferidas por Nurkse (1950) e, 

posteriormente, Celso Furtado (1951) debateu tais conferências. 

Para Nurkse, o “círculo vicioso da pobreza” nos países atrasados se torna estrutural 

no momento da formação de capitais, dado que esta incapacidade deriva de sua limitação 

de mercado, baixa produtividade e renda. Segundo Nurkse, a solução reside na indução e 

introdução de métodos capitalistas de forma intensiva, investimento simultâneo para uma 

série de industrias cujos efeitos de encadeamento gerassem mercado para outras.  

                                                 
15 Posteriormente Maria da Conceição Tavares (1972) dirá que a substituição de importações promove um 

duplo processo, pois ela exacerba uma dualidade básica em latino-américa, isto é, o setor desenvolvido e 

capitalista de um Estado se afasta mais do setor de subsistência extremamente subdesenvolvido resultando 

desta contradição o próprio dinamismo para o desenvolvimento. TAVARES, M.C. (1972) p.58 
16 MORAES, Reginaldo (1995) p. 40 
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A outro giro, referido autor assume que outros fatores asseguram o círculo vicioso. 

Em suma, as disparidades internacionais de renda, conjuntamente com a capacidade de 

poupança, acabam por comprometer países subdesenvolvidos e pobres. Padrões de 

consumo de países desenvolvidos são o alicerce do problema, uma vez que tais padrões 

penetram e se reproduzem na periferia, impossibilitando uma poupança interna e 

desequilibrando a balança comercial.  

O superpovoamento de países desenvolvidos fica disfarçado no desemprego rural, 

para quebrar esta dinâmica, se deveria aperfeiçoar os métodos de produção agrícola. 

Destarte, a produtividade agrícola teria uma alça que, mediante medidas de tributação, 

promoveriam o aumento de renda para outros setores. 

Ao contrário de Celso Furtado, Nurkse opta por saídas que o diferenciam de políticas 

desenvolvimentistas. Para ele, a transferência internacional induzida de renda de países 

ricos para países pobres incentivaria uma formação de capitais e concomitantemente 

barreiraria o consumo externo, promovendo o desenvolvimento interno.  

Com transferências de governo para governo, se melhoraria a relação de trocas, 

aumentando o ritmo de formação de capitais através de tributação, cujo destino teria de 

ser o aumento de renda nacional através de investimentos. Não obstante, cabe ressaltar, 

que ele é totalmente contrário à ideia da proibição de importação de bens não essenciais. 

Celso Furtado, Cepalino, participou no Grupo Misto CEPAL-BNDE, assumiu a 

diretoria do BNDE em 1959, participou na Superintendência de Desenvolvimento da 

SUDENE, foi Ministro do Planejamento com João Goulart até ser enviado ao exílio 

durante a ditadura. Ele contesta através da mesma instituição (FGV) as palestras de 

Nurkse em 1951. 

Entre todas as discussões apresentadas neste debate, uma preocupação de Furtado 

estava em convergência com ideias em Nurkse. A forma de financiamento do 

desenvolvimento, sua melhor forma de aplicação e o planejamento necessário para a 

captação de tais recursos, em suma, fontes de captação, financiamento do 

desenvolvimento são convergentes. Entretanto, a solução para Furtado está na captação 

de capitais internos por meio de recursos de poupança forçada e tributação interna.   

“...talvez a contribuição mais importante do professor NURKSE em suas 

conferências seja a forma como relaciona a política fiscal com o problema da 

poupança nos países subdesenvolvidos. Se bem que esse seja o problema 

central do desenvolvimento econômico atual, é ele geralmente mal 

compreendido. Não são incentivos para inverter o que falta em nossa 

economia. Faltam, sim, estímulos para poupar. Esse problema é muito mais 

profundo do que o de uma simples organização de mercado de capitais. Dados 

os fortes estímulos para consumir que nos vêm das economias mais avançadas 
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e que tão bem explica o professor NURKSE, muito dificilmente nossa 

economia poderá chegar espontaneamente, na atual fase de desenvolvimento, 

a um alto nível de poupança. Se desejamos caminhar para um desenvolvimento 

mais intenso e equilibrado, temos que colocar em primeiro plano o problema 

de poupança. Um país como o Brasil tem uma grande margem potencial de 

poupança, a qual está apenas esperando por formas compulsórias de captação. 

Pensar em recriar no Brasil as formas espontâneas de poupança do século 

passado é uma grande falta de realismo. Nesse erro não caiu o Prof. NURKSE 

e é essa certamente a maior lição que nos deu.” (FURTADO, 2006. p.223) 
Esta série de debates levantou suficiente munição teórica para conceber um 

projeto de desenvolvimento clivado na captação de recursos. Contudo, esta é a parte 

teórica, ao passo que o BNDES surge em 1952, como um tipo de Banco de financiamento 

de projetos para o desenvolvimento nacional e regional concretizado como síntese de 

diversos debates teóricos, políticos e econômicos de forma peculiar na história do Brasil.  

 

1.4 Bancos de Desenvolvimento, BNDES gérmen de políticas públicas e seu contexto 

 

Do ponto de vista político é importante ressaltar a base com a qual o BNDES foi 

criado em 1952. Neste sentido, pressupostos teóricos encontraram um reforço legal que 

tornaram possível a criação de fundos para garantir operações de crédito do Banco. 

Lembremo-nos também que, no período pós Segunda Guerra, houve uma expansão das 

políticas públicas para garantir uma aceleração e dilatação da indústria; desta maneira, 

aplicaram-se políticas fiscais priorizando a obtenção de bens de capital com intuito de 

diversificar a estrutura produtiva nacional. Instituições, Plano de Metas, políticas de 

taxação fiscal, subsídios e substituição de importações tiveram um papel chave no âmbito 

econômico. 

Cabe mencionar que um dos motores de arranque do Banco no campo prático e 

muito vinculado com a política nacional no período de Vargas se relaciona com a 

Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU). Se na teoria a disputa por recursos 

para financiar o desenvolvimento econômico brasileiro salteava entre recursos próprios 

via captura de poupanças internas ou com recursos vindos do exterior, no campo prático 

se apresentou uma alternativa combinada apresentada por técnicos da CMBEU 

administrada por um novo Banco para isto, neste caso, o BNDE.  

A CMBEU, fundiu técnicos do Estado Brasileiro com agências vinculadas aos 

Estados Unidos, especialmente o Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD). Suas propostas para superação de gargalos do 

desenvolvimento além de incluir um novo Banco, também evidenciam que esta aposta 

almejou com maior intensidade a criação de projetos de infraestrutura, sem mencionar ou 
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indicar uma industrialização nacional. Os recursos para tais projetos, surgiram do Export 

Import Bank (US Eximbank) por parte dos EUA. 

A contrapartida brasileira para equalizar o acordo em relação aos recursos em 

moeda nacional foi realizada através do fundo de Reaparelhamento Econômico (FRE), 

que, consolidou-se através da Lei 1.474 (1951) e a Lei 1.518 (1951) permitindo que o 

Executivo contratasse empréstimos externos, e que o BNDE fosse uma das instituições 

administradoras dos ditos recursos. 

 “A mesma Lei nº 1.474, que previa as origens dos recursos do FRE, 

determinava também que este seria composto por recolhimento compulsório 

de até 4% do valor total dos depósitos das Caixas Econômicas Federais; por 

até 25% das reservas técnicas que as companhias de seguro e capitalização 

constituiriam a cada ano; e por até 3% da receita anual dos órgãos de 

previdência social. Posteriormente, a partir do sexto ano, esses recursos, 

remunerados a uma taxa de 5% ao ano, seriam devolvidos por meio da emissão 

das Obrigações do Reaparelhamento Econômico. Por último, para estruturar 

um aparato legal e institucional que daria suporte ao Plano Lafer, o governo 

Vargas conseguiu aprovar, ainda em clima de otimismo no Congresso 

Nacional, a Lei nº 1.628, que criou o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico, em 18 de junho de 1952. O BNDE, um banco de fomento, seria a 

instituição responsável, junto com o Banco do Brasil — administrador dos 

recursos oriundos da Receita Federal —, pela gestão e pelo destino dos 

recursos do FRE.” (FURTADO, 2007. p. 13) 

Em relação aos recursos, houve dois blocos segundo sua natureza. O primeiro 

estava composto por recursos próprios do Banco, como capital e reservas; e o segundo, 

que, basicamente, estava composto por recursos administrados que provinham de tratados 

comerciais bilaterais de excedentes agrícolas ou do FRE que deveriam ser restituídos nos 

anos posteriores. Destarte, a evolução do saldo operacional do BNDES, desde a sua 

criação, apresenta-se conforme a Tabela 1.  
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Tabela 1- Evolução operacional do BNDE 1952-1962 

Anos Cr$ milhões 

1952 1 

1953 8 

1954 58 

1955 143 

1956 399 

1952-1956 609 

1957 589 

1958 1.224 

1959 2.298 

1960 3.848 

1961 6.797 

1957-1961 14.756 

1952-1961 15.365 

1962 11.260 

Total 26.625 
Fonte: BNDES, 2017 

  

Se os primeiros anos de operação do BNDES apresentam valores tímidos em relação aos 

recursos captados pela instituição, A tabela 1 apresenta um aumento expressivo a partir da 

gestão de Juscelino Kubistchek (JK), propiciado pelas políticas do Plano de Metas dentro 

do modelo quinquenal; entretanto, não é só a questão de recursos que ganha expressão 

pois na mesma gestão começa a se cooptar profissionais mediante concurso público com 

perfil desenvolvimentista, o salto, tanto quantitativo, como qualitativo na questão de 

recursos humanos acompanha o movimento das operações bancárias e se acompanham 

projetos desenvolvimentistas durante as posteriores gestões de Jânio Quadros e Jango, 

sobre uma constante tensão dentro do sistema político nacional e um quadro inflacionário 

que culminará com a Ditadura em 1964. 

  No plano empírico, concomitantemente e a partir da Segunda Grande Guerra, o 

capitalismo começa a se reorganizar no globo. Políticas para o desenvolvimento nos 

países atrasados entram em voga devido à escassez de recursos externos. O BNDES não 

foi um caso isolado.  

 O surgimento de Bancos para o desenvolvimento tem uma origem anterior ao 

século XX, um dos primeiros exemplos de Banco surge na segunda metade do século 

XIX na França: o Credit mobilier dos irmãos Pereire (GERSHENKRON: 2015).  
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 Pesquisadores do Banco mundial17 realizaram um levantamento de dados18 sobre 

a origem e o processo de surgimento de Bancos de Desenvolvimento. Este levantamento 

demonstrou com maior acuidade o pico de empreendimentos institucionais criados com 

objetivo de arrecadar e distribuir recursos para a decolagem de países com gargalos nos 

seus processos de desenvolvimento. Estes empreendimentos se concentraram no período 

1946-1989 apresentados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1-Estabelecimento de Bancos de Desenvolvimento no mundo em perspectiva 

histórica. (%) 

 

Fonte: Elaboração própria, Banco Mundial (2012) 

  

Neste contexto, o BNDES se realiza como projeto e se materializa com instituição. 

A Cepal (Comissão Econômica para América Latina e Caribe) levantou os marcos 

teórico-metodológicos muito originais e justificou necessidades para a adoção deste tipo 

de política no continente. O Instituto Sucperior de Estudos Brasileiros (ISEB) orientou 

pesquisas com a política brasileira e também foi um forte think thank na vanguarda do 

processo, especialmente dando munição teórica para a realização de políticas públicas 

internas. No plano da política nacional estas ideias irradiaram e conseguiram canalizar 

marcos legais (anteriormente citados) para o início do processo de operacionalização do 

Banco e criaram-se algumas políticas de indução para o crescimento econômico.  

                                                 
17 LUNA-MARTINEZ, José de; VICENTE, Carlos Leonardo. Global Survey of Development Banks. 2012 
18 O questionário que serviu de base para o survey foi enviado para 280 membros do World Federation of 

Development Financial Institutions e associações de bancos na África, Ásia, Europa, América Latina e 

Oriente Médio. Um total de 106 Bancos de Desenvolvimento (BD’s) responderam ao questionário, 16 deles 

não se enquadraram nos marcos de definição para BD's e foram sistematicamente excluídos. Os 90 que 

ficaram estão situados em 61 países do globo e a partir deles que se realizou o relatório. Ouve pouca 

participação no Oriente Médio e no Norte da África, com duas respostas somente; no resto dos continentes 

a quantidade de respostas foi satisfatória.  
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Em relação à quantidade de recursos do BNDES durante todo o percurso de sua 

história, podemos perceber que se priorizaram diversos projetos, estes tiveram uma 

relação entre o Estado e as diversas fases do capitalismo brasileiro, que serão apresentadas 

a seguir.  

 

1.5 BNDES, do desenvolvimentismo de outrora até o social desenvolvimentismo 

(1952-2010) 

 

 Segundo Bugiato (2016), a primeira década do BNDES ficou marcada por uma 

crise hegemônica da própria burocracia. Desta forma, a burocracia de Estado, com apoio 

de classes populares, teve a capacidade de conduzir o desenvolvimento nacional dando 

força para empresas estatais, a industrialização com políticas de substituição de 

importações.  

As principais operações do BNDES foram em forma de Desembolsos em sua 

maioria destinados para empresas públicas, seguiram rigidamente um Plano de Metas e 

os setores estratégicos financiados estavam orientados para o desenvolvimento da 

indústria.  

 Teorias que sustentaram esta orientação estratégica, podem ser revisitadas tanto 

em Bielschowsky (2010) como Leme (2015), o centro da discussão apontou para 

reformas, tanto nas ideias de reforma agrária, quanto políticas de taxação protecionista 

com ênfase na exportação e mercado interno que podem ser resumidas na re-interpretação 

da vocação agrária e na interpretação nacional-burguesa. Críticas elaboradas apontaram 

para a Industrialização como forma de quebrar a heterogeneidade estrutural que gerava 

uma inflação estrutural e desemprego.  

 No Segundo período (1964-1989), podemos observar que o desenvolvimentismo 

é orientado para o setor privado devido a que políticas protecionistas colocam o capital 

privado no centro do processo de acumulação do capital. Classes populares são alijadas 

completamente do processo decisório do Estado. Os desembolsos do BNDES nesta fase 

têm ênfase nas empresas privadas, exceto na crise da dívida externa devido a 

implementação da política de saneamento financeiro para empresas (re)estatizadas cujo 

objetivo estava em pauta no II PND, adotando medidas compensatórias diante da crise de 

1980 e a atuação forte do mercado de capitais.   
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Análises neoliberais ganham força e se concentram a partir da crise dívida externa. 

Surge uma Interpretação autoritário-modernizante, funcional capitalista, teoria da 

superexploração imperialista e a interpretação da nova dependência. 

 No terceiro marco, (1990-2002) podemos observar que surge a abertura comercial 

e financeira, acompanhada de privatizações, elevação da taxa de juros “adequando” a 

economia nacional nos marcos do mercado “globalizado”. Os desembolsos do Banco se 

dão para a iniciativa privada através de medidas de ajuste fiscal da economia, seguindo 

diretrizes do Plano Nacional de Desestatização (PND), com ênfase no financiamento e 

assessoria para companhias compradoras de empresas em vias de desestatização, e em 

muitos dos casos, ocorre a (re)privatização de empresas que são salvas na década de 1970. 

 O quarto momento (2003-2010) tem uma virada, políticas econômicas e sociais 

nacionais apostam no “mercado doméstico/mercado de massa” estimulando a distribuição 

de renda com políticas redistributivas através do aumento do crédito, salário mínimo e 

expansão do gasto social. Este período ainda é bastante disputado nos ambientes 

acadêmicos, e os adjetivos são usados em Bielchowsky e Carneiro como Social-

desenvolvimentismo, Vera Cepêda chamará do período Novo-desenvolvimentista e 

existem outros autores que apontam para o chamado Neodesenvolvimentismo.  

 Neste período, o BNDES orientou recursos para players globais. Empresas 

privadas quanto estatais obtiveram uma vasta carteira de desembolsos. Entre elas, 

podemos citar a Petrobras, Oderbrecht, Vale e BRF-foods.  Alguns autores marcam as 

operações do BNDES segundo a relevância que se deu nos investimentos para setores 

estratégicos, pois nestas operações o volume de recursos representou a maior fatia dos 

investimentos canalizados para algum tipo de implementação de política. Segundo Javier 

Ghibaudi, podemos observar os financiamentos do BNDES a partir de décadas no Quadro 

1.  
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Quadro 1- Financiamentos do BNDES segundo Setores estratégicos. 

FINANCIAMENTOS DO BNDES POR SETORES ESTRATÉGICOS (1950-2014) 

1950 Infraestrutura Econômica – Siderurgia, Setor elétrico [ampliada] 

1960 Indústrias de Base - Bens de Consumo - MPME 

1970 Insumos Básicos - Bens de Capital 

1980 Energia - Agricultura - Integração Social 

1990 Infraestrutura privada - Exportações -Privatização: Gerenciamento do PND 

PND 2000 Infraestrutura - Estrutura Produtiva - Exportações - Inclusão Social 

2012 
Inovação – Desenvolvimento Sustentável – MPMEs – Infraestrutura – 

Internacionalização 

Fonte: Javier Ghibaudi: “Para além do fetiche da Internacionalização: O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social e a Inserção Internacional da Economia Brasileira(2003-2012)” 
 

 Embora este quadro seja muito esclarecedor, há dinâmicas colaterais ou 

cooperativas entre Estado e Mercado que podem ser evidenciadas a partir de operações 

do próprio Banco, isto é, reflexos que levantam indicadores importantes para demonstrar 

a interação entre Estado x Mercado, ou de setores da sociedade que partilham ou disputam 

certas plataformas dentro da própria política nacional. Por exemplo, quando comparamos 

a evolução financeira do Sistema BNDES, para setores públicos desde sua origem até a 

década de 1980, podemos observar o Banco, já na década de 1980, estava orientando 

recursos para o setor privado. 

Cabe ressaltar que, em 1974, o BNDES incorpora a suas fontes de recursos o 

Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio Público 

dos Servidores (PASEP) na época do “milagre econômico”. Com a Crise Mundial da 

década de 1970 empresas públicas e privadas enfrentam um quadro de dificuldades 

financeiras, enquanto o BNDES promoveu um fortalecimento destas através do 

saneamento financeiro com participação acionária temporária e consultoria 

administrativa para empresas privadas até a década de 1980. No final dos anos 70 o 

modelo de desenvolvimento através de empréstimos internacionais entra em colapso, os 

recursos e o aumento da taxa de juros internacionais se elevaram por decisão da Federal 

Reserve e o Banco Central norte-americano provocando o fechamento dos mercados 

financeiros aos países periféricos. (BUGIATO, 2016 p.71-73)  

Esta inversão ocorrida nos investimentos do BNDES a partir da ditadura civil-

militar, demonstrada nos gráficos 2 e 3, reforçam os argumentos da mudança de estratégia 

do papel do Banco em relação a economia nacional, muitas destas políticas passaram pela 

(re)estatização e co-participação do Banco em empresas do setor privado, deixando de 
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lado empresas públicas que, no entender das políticas da época, estas teriam capacidade 

de navegar dentro das turbulências do mercado internacional. 

 

Gráfico 2- Evolução financeira do Sistema BNDES aprovada para o setor público e 

privado durante os anos 1952-1979 (em %) 

 

Fonte: NAJBERG apud BUGIATO,2016 p.68 

 

 Na década de 1980 observou-se que os desembolsos do BNDES aceleram para os 

setores privados. Esta época também demonstra um comportamento do Estado provedor 

de recursos cuja orientação acarretaria numa transferência de empresas para o setor 

privado, seguindo o período anterior de saneamento financeiro, e ao mesmo tempo, com 

investimentos que estavam ligados ao setor de exportação com objetivo de gerar uma 

balança comercial superavitária. (BUGIATO, 2016 p. 74) 
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Gráfico 3 - Desembolsos do sistema BNDES segundo a natureza da empresa entre 1981 

-1989 (em %.) 

 

Fonte: CURRALEIRO apud BUGIATO, 2016 p.77. 

  

A orientação do Banco tanto para a década de 1970, quanto para a década de 1980 

representa uma virada de estratégia do próprio papel do Banco, tanto é que, em um 

período de quase 25 anos, a missão e visão do BNDES - orientada para políticas de 

industrialização e resguardo de empresas nacionais em sua origem -  incorporou setores 

e empresas privadas para promover tanto um saneamento quanto para salvá-las das crises 

do mercado dentro de um arcabouço de políticas públicas que pouco fizeram para resolver 

problemas urbanos e sociais dentro do contexto nacional, deixando de lado inclusive, 

empresas estatais de grande porte por conta própria.  

 A partir de 1988, com a Constituição Federal, o Banco ganha novamente fôlego e 

recursos em moeda nacional. A Constituição determinou que, pelo menos 40% da 

arrecadação das contribuições para o PIS e o PASEP tenham como destino o BNDES 

(junto com outras instituições bancárias) para financiar o desenvolvimento econômico. 

Em 1990 também surge o FAT, parte destes fundos são orientadas para o Banco, 

garantidos pela Lei 7.998 e   a Lei 8.352 de 199119, entretanto, estes recursos tiveram 

maiormente uma finalidade privatista na década posterior. 

 Para Karen Costa (2011), a história do BNDES, desde sua origem, teve um papel 

chave para a economia nacional. O planejamento marcou a década de 1950 servindo como 

guia para o Plano de Metas, enquanto nos anos 60 manteve uma função de suporte com 

                                                 
19 Fonte: Livro Verde BNDES (2017) 
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características do Departamento de economia dos anos 50. Na década de 1970, com 

estatais mais independentes, o BNDES se volta para empresas privadas. Na década de 80 

as estratégias ficam indefinidas, embora tenha tido um papel de incentivo nas exportações 

e retoma assessorias e financiamentos para o setor público junto ao Departamentao de 

Planejamento do BNDES (DEPLAN).  

 Embora Costa (2011) tenha uma visão parecida com Bugiato (2017) a década de 

1990 é o centro de análise para a primeira. As (des)continuidades na estratégia de 

desenvolvimento empreendida pelo Banco nesta década apresentam o papel do BNDES 

na formulação e implementação das estratégias de desenvolvimento adotadas no Brasil 

nos períodos Collor, até os últimos mandatos de Fernando Henrique Cardoso, em 2002. 

Durante este período, o cenário político brasileiro fica marcado pelo Plano 

Nacional de Desestatização (PND). O BNDES assume a Direção tanto do PND, quanto 

do Fundo Nacional do Desenvolvimento (FND) através de um comitê gerido por seus 

diretores. Os recursos das privatizações são destinados ao pagamento da dívida pública, 

e a participação de empresas públicas em operações no banco fica restrita a 15% enquanto 

o capital estrangeiro ganha 40%; o período finaliza com a Crise asiática e russa, e uma 

crise energética interna onde empresas nacionais não tiveram prioridade, e sim empresas 

estrangeiras, segundo Costa (2011).  

Em suma, a década de 1990 ficará marcada pela diminuição da importância do 

eixo “desenvolvimentista” entre os governos do período. Costa (2011) afirmará que a 

capacidade do BNDES limitou-se. O Banco perdeu poder na trama governamental, 

embora tenha preservado sua importância como instrumento da política econômica dando 

margem para outra estratégia de desenvolvimento nas décadas seguintes:    

Se o Banco já não era a instituição capaz de pautar uma política de 

desenvolvimento e via se esgotar seu papel na política de estabilização, o que 

lhe restaria? A história deu a resposta. A vitória de Lula nas eleições de 2002 

e a formulação da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 

(PITCE), do Programa de Aceleração do Desenvolvimento (PAC) e da Política 

de Desenvolvimento Produtivo permitiram que o Banco retomasse aspectos 

que permaneciam na agenda interna da instituição, mas que graças à correlação 

de forças da década de 1990, não tinham condições de serem viabilizados. O 

Banco regatou seu papel estratégico na política de desenvolvimento 

econômico, mas isto já é outra história.” (COSTA, 2011 p.264-265) 

 

A década seguinte - especialmente a partir de 2002 -, fica marcada por uma 

retomada do desenvolvimento. A diretriz política adotada pelo Partido dos Trabalhadores 

(PT) dentro do âmbito nacional assume um papel de Estado com traços furtadianos, 

contrariando suas origens. “O PT e seus intelectuais [mudam] a uma posição política 
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francamentente favorável à ação do Estado como instrumento modernizador e de 

distribuição de riqueza”. (MONTENEGRO e RAVACHE, 2017) 

A combinação da mudança entre políticas internas e externas com as relações 

diplomáticas brasileiras tiveram reflexos estruturais no BNDES e propiciaram a 

internacionalização de empresas brasileiras através de desembolsos da própria instituição, 

fortalecendo o eixo Sul-Sul. Numa análise de Costa, Gelinski e Wichinevsky (2014), 

neste período empresas aumentaram exponencialmente sua participação nas exportações 

mundiais demonstradas na tabela 2. 

 

Tabela 2- Participação de empresas brasileiras no mercado mundial 2001-2013 

Milhões ($us)  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mais de 100  77 83 103 139 174 202 220 271 235 293 407 412 386 

Entre 50 e 100 103 100 116 152 171 195 234 262 213 249 307 329 357 

Entre 10 e 50  558 595 683 876 963 1.069 1.175 1.261 1.095 1.174 1.384 1.348 1.351 

Entre 1 e 10  2.466 2.488 2.875 3.463 3.627 3.730 3.836 3.841 3.479 3.536 4.070 3.945 4.046 

Até 1  15.194 15.789 16.370 17.622 16.996 16.249 16.163 11.789 15.621 14.889 15.782 15.049 15.667 

Total 18.398 19.055 20.147 22.252 21.931 21.445 21.628 17.424 20.643 20.141 21.950 21.083 21.807 

Fonte: Costa, Gelinski e Wichinevsky (2014) 

 

Entre as empresas que se destacaram estão as que obtiveram um maior grau de 

internacionalização, fato esse que alavancou um grupo seleto de empresas privadas e 

públicas (ou com participação pública, tal como a Petrobrás, por exemplo) “campeãs” 

tanto no âmbito interno, quanto no âmbito externo com apoio dos desembolsos do 

BNDES. A tabela 2 também traz à tona a concentração de riqueza de um seleto grupo de 

empresas que obtiveram recursos da mesma instituição, especialmente no que tange à 

distribuição de recursos do Estado para alavancar a economia nacional.  
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Tabela 3- Empresas brasileiras mais internacionalizadas segundo índices e países com 

empresas subsidiarias, 2014 

Posição Empresa 
Índice de 

internacionalização 

Nº de países c/ 
empresas 

subsidiárias 

1 JBS-Friboi 0,589 17 

2 Gerdau 0,542 19 

3 Stefanini 0,496 27 

4 
Magnesita 
Refratários 

0,457 19 

5 
Marfrig 
Alimentos 

0,433 16 

6 Metalfrio 0,427 5* 

7 Ibope 0,364 13 

8 Odebrecht 0,439 28 

9 Sabó 0,333 11* 

10 
Minerva 
Foods 

0,32 9* 

11 Tigre 0,306 9* 

12 Vale 0,283 31 

13 Weg 0,28 25 

14 Suzano 0,271 9* 

15 
BRF-Brasil 
Foods 

0,271 19 

16 
Camargo 
Corrêa 

0,25 17 

17 Embraer 0,231 5* 

18 Ci&T 0,208 5* 

19 Marcopolo 0,195 24 

20 Artecola 0,194 5* 

Nota: Asteriscos denotam informações coletadas das próprias empresas 

Fonte: Costa, Gelinski e Wichinevsky (2014) 

 

Para Kraychete (2014), as reformas organizacionais do BNDES propiciaram 

atividades de internacionalização para empresas com capital nacional majoritário nesta 

nova empreitada:   

“En el plano organizacional, son constatadas iniciativas encaminadas a las 

actividades internacionales a partir de 2002, un conjunto de medidas, un nuevo 

estatuto y decretos, van a configurar legalmente al Banco en dirección hacia la 

internacionalización. (...) Los estatutos definen que el BNDES puede: 1. 

Financiar la compra de activos e inversiones en el exterior, siempre que sea 

realizada por empresas de capital nacional; 2. Contratar y prestar servicios 

técnicos y financieros – incluso no reembolsables – objetivando el desarrollo 

nacional y la integración de América Latina; 3. Captar recursos del exterior 

para financiar las inversiones en el extranjero, siempre que el accionista 

mayoritario de las empresas tenga domicilio en Brasil; 4. Adquirir 

participación accionaria en estas empresas. Fue solo en 2011 que se consolidó 

la posibilidad de que el BNDES gerenciará operaciones de financiamiento con 

origen y aplicación de fondos exclusivamente externos. El Banco es también 
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autorizado, mediante decreto, para captar recurso del exterior, como también 

para financiar proyectos en el extranjero, siempre que sean realizados por 

empresas brasileñas y/o empresas extranjeras bajo el control de nacionales. 

Además, autoriza la adquisición de títulos de esas empresas, abriendo la 

posibilidad compartir el riesgo del emprendimiento con el Banco.” 

(KRAYCHETE, 2014) 

 

  

Na década de 2000, o incentivo a internacionalização de empresas nacionais foi 

uma política adotada pelo BNDES, entretanto, durante este período houve investimentos 

para diversos setores e agendas. Como podemos ver, segundo fontes internas, os 

investimentos se apresentaram de forma mais diversificada. Entre 50 maiores grupos 

econômicos que se beneficiaram durante o período de 2001-2016 estão: em 1º, a 

Petrobras; 2º, a Embraer; 3º, a Oderbrecht; 4º, a Norte Energia S.A. e em 5º, o grupo 

Votorantim. Grupos econômicos como o BRF aparecem na posição nº20 e Gerdau na 

colocação 21. Estes grupos citados, por ramo de atividade, repartem-se da seguinte 

maneira, segundo o gráfico 4. 

 

Gráfico 4 - Maiores Clientes do BNDES por Ramo de atividade 2001-2016 

Fonte: Cardoso (2014) 

 

 Segundo Cardoso (2014), durante este período o BNDES demonstrou uma 

capacidade contra cíclica e de indução favorável ao desenvolvimento nacional. Entre 

1999 e 2012 a atuação do banco na crise cambial e os investimentos na crise econômica 

de 2008 evidenciam com clareza o papel desta instituição no que diz respeito a créditos 

de longo prazo.  



43 

 

 Como podemos ver no gráfico 5, as operações do BNDES nos períodos de crise, 

a retração do setor privado em relação ao setor público com créditos destinados para 

ambos e a participação se orientam para setores cuja relevância oscila dependendo da 

época apontando aumento de crédito em 2001 (crise energética) e durante o período pós-

crise de 2008.  

 

Gráfico 5 - Percentual do crédito público e privado sobre o PIB20. 

 

Fonte: Cardoso (2014) 

 

Cardoso (2014) levanta algumas ressalvas importantes, especialmente quando a 

relação de crédito expressiva não atinge uma proporção de Crédito/PIB de países com 

índices elevados de desenvolvimento econômico. Neste caso, o Brasil apresenta uma 

relação de 68% de emissão de crédito em relação ao PIB enquanto países como 

Dinamarca (206%), Holanda (200%) e Hong Kong (198%) demonstrando a importância 

da concessão de crédito como recurso dinamizador social.  

Finalmente, nosso autor apresenta uma mudança primordial e histórica dentro da 

configuração da formação de capital interna do BNDES. Se historicamente a maior parte 

dos recursos provinham do Pis-Pasep, FAT, com pouca participação de recursos advindos 

                                                 
20 O crédito público está agrupado entre os bancos BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.  
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do Tesouro Nacional, ao final do período esta ordem se inverte. Em suma, a participação 

do Tesouro nacional ganha importância e atinge a participação de 55% da composição do 

passivo total do BNDES. Entretanto, dentro desta avaliação há uma questão bastante 

relevante, pois desde que o BNDES passou a operar com fontes do FAT, basicamente sua 

fonte principal passou a ser pró-cíclica, ou seja, em períodos de crise estas fontes tendem 

a esvaziar em detrimento da necessidade dos indivíduos que fazem parte da carteira do 

Fundo, observada claramente na composição do passivo do BNDES na tabela 4. 

 

Tabela 4 - composição do passivo total do BNDES em %, dezembro de 2011 

Composição 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

FAT 49,2 45,6 47,6 50,7 55,5 59,7 59,6 46,3 34,1 27,4 26,9 

Pis-Pasep 19,9 14,1 14,7 14,4 14,9 15,3 15,7 11,7 8,4 6,4 6 

Tesouro 5,7 11,7 13,6 14,2 12,7 8,9 8,4 17,3 40,2 52,4 55,2 

Externo  18,4 21 17,9 14 10 8,4 6,8 6,9 4,6 4,1 3,5 

Outros 6,8 7,6 6,2 6,7 6,9 7,7 9,5 17,8 12,7 9,7 8,4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Cardoso (2014) 

 

Pode-se deduzir que, a participação do Tesouro Nacional na formação de capital 

do BNDES, apresenta um grau de cooperação e constrangimento para a operacionalização 

de recurso da Instituição. Em primeiro lugar, a cooperação aparece em função da 

participação ativa do Estado para assegurar recursos para a promoção de políticas 

públicas que garantem a carteira de crédito a todo vapor para projetos sustentados dentro 

do Banco. Entre os constrangimentos que a participação do Tesouro Nacional traz 

consigo, é que a autonomia da instituição fica vulnerável aos dizeres da política nacional, 

portanto, a capacidade decisória sobre estes recursos fica limitada.  

Se observarmos detalhadamente na história dos recursos do BNDES, tanto o FAT, 

quanto o Pis-Pasep são recursos administrados de forma autônoma pelo Banco e tem 

caráter discricionário, ou seja, estão blindados de agentes vinculados diretamente às 

esferas da plataforma da política nacional.  

Com efeito, recursos do Tesouro Nacional (TN) estão vinculados a forças de 

administração pública externas ao próprio Banco, entretanto, também há um paradoxo no 

sistema de recolhimento de capitais devido a que recursos discricionais do FAT são de 

natureza pró-cíclica, sendo assim, a tendência de retração destes está relacionada 

diretamente aos índices de desempenho econômico e de emprego no país.  
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Ao mesmo tempo e indiretamente, a aceleração de emissão de títulos do governo 

para sustentar um projeto determinado de desenvolvimento pode acarretar problemas no 

futuro se os recursos não forem geridos e administrados de forma prudente como 

aparecem no gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Emissão de título e concessões do BNDES 

 

Fonte: Cardoso (2014) 

  

Os investimentos e papeis do BNDES ao longo de sua história delineiam muitas 

vezes as estratégias de desenvolvimento em plataformas tanto nacionais e disputam 

espaços até na conjuntura global. Contudo, é necessário entendermos o BNDES enquanto 

agente dentro da dinâmica desenvolvimentista de outrora e os reveses que ele foi tomando 

ao longo de sua história até chegar no século XXI com fortes traços do velho nacional-

desenvolvimentismo conjugado neste novo contexto.  

 

1.6 Correspondências e contrastes do Nacional-desenvolvimentismo e o Social-

desenvolvimentismo  

 

 Com um olhar analítico, o Brasil vivenciou períodos marcados pela história 

econômica, política e social enquadrada por fases cujas características traçam tendências 
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específicas. Autores que analisam o desenvolvimento em suas vertentes econômica, 

social e política delineiam traços a partir de series temporais cuja modelagem é 

determinada e caracterizada a partir de uma análise das ações estatais pelas seguintes 

grandes fases: entre 1930-1980 marcado pelo período desenvolvimentista, 1980-1990 que 

tem por característica a crise do projeto iniciado por Vargas, o terceiro período está 

fortemente marcado e associado às privatizações correspondendo à sequência temporal 

entre 1990-2002, e finalmente a partir de 2003 concebe-se uma renovada forma de ação 

do estado, demarcando disputas conceituais  para a retomada do desenvolvimentismo 

associado a novas formas de agência do Estado e suas instituições. 

 O desenvolvimentismo como conceito torna-se necessário no sentido da 

intensidade de ação estatal enquanto projeto delineador de políticas nacionais, portanto, 

ele é um referencial para compreender etapas em que a “ausência/presença” estatal traçou 

trajetórias diferenciadas dentro da estrutura econômica, política e social no Brasil. 

 Segundo Fonseca (2015), a combinação entre idealismo e materialismo na(s) 

realidade(s) nacional(ais) convergiram em três elementos centrais para a determinação do 

núcleo conceitual, destarte, as características que demarcam o velho desenvolvimentismo 

orbitam entre a industrialização, clivadas fortemente na política enquanto um novo 

projeto nacional e o intervencionismo estatal dentro do capitalismo.  

“[...]entende- se por desenvolvimentismo a política econômica formulada e/ ou 

executada, de forma deliberada, por governos (nacionais ou subnacionais) 

para, através do crescimento da produção e da produtividade, sob a liderança 

do setor industrial, transformar a sociedade com vistas a alcançar fins 

desejáveis, destacadamente a superação de seus problemas econômicos e 

sociais dentro dos marcos institucionais do sistema capitalista.” (FONSECA, 

2015, p. 28) 

 

Os atributos centrais do desenvolvimento enquanto “ismo” sob perspectiva 

histórica traz traços que aproximam a política de outrora com a política iniciada a partir 

de 2003, assim, o conceito de outrora se aproxima por incorporar características centrais 

e agregar novas características determinadas hermeneuticamente a partir da globalização.  

Segundo Cepêda (2016), em referência do velho e novo desenvolvimentismo 

enquanto perspectiva histórica, o novo desenvolvimentismo, enquanto projeto nacional 

incorpora uma variável de suma importância que nos anos em que os alicerces do velho 

desenvolvimentismo foi construído. Se o velho desenvolvimento orientou-se na esfera da 

produção, o novo é reorientado com uma adendo no eixo da redistribuição, e por ter esta 

nova característica o desenvolvimentismo enquanto conceito ganha o prefixo de ‘social’ 

(Ver a figura 1). 
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“A dimensão social nesta nova pauta é indexada e implementa 

simultaneamente com políticas econômicas de crescimento. Se no 

velho desenvolvimentismo o carro chefe esteve regido pelo 

crescimento econômico como motor para a inclusão e 

distribuição de bem-estar o novo-desenvolvimentismo articula 

desenvolvimento econômico com o social.” CEPÊDA, 2016, p. 

50-53) 

 

Portanto, a configuração do social-desenvolvimentismo a partir de 2003, pode ser 

vista por duas vertentes de maneira sintética, por um lado (especialmente na parte 

econômica) se apresenta ao redor de atividades produtivas, quer dizer, se materializa nas 

políticas de inovação e sustentabilidade, políticas para investimento em infraestrutura, 

criação de redes de financiamento, destacar para a opção pelo consumo de massa e 

produção de massa como plataforma para a dinamização da própria economia 

conjuntamente com o aumento de renda real da população. 

 Por outro lado, na nova retomada do desenvolvimento se torna mais inclusiva, 

posto que se criam políticas de transferência de renda; políticas para acesso ao crédito e 

financiamento popular21, nesta linha ainda tem se orientado políticas para o crédito 

popular e a economia solidária; teve amplo foco na expansão de cobertura social 

(previdência e saúde) com aumento das capacidades sociais, focalizadas na expansão do 

ensino superior público (democratização do acesso a estas vagas), políticas focais 

garantindo comunidades quilombolas e povos indígenas, realização de ações afirmativas 

(raça, etnia e gênero) e finalmente uma ampliação da proteção jurídica fortalecendo os 

mecanismos de controle social. (CEPEDA, 2016 p. 53) 

 

                                                 
21 Via diminuição de juros para pessoas físicas via bancos públicos ou abertura de crédito para empresas 

(pessoas jurídicas), via políticas do BNDES e Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 
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Figura 1- Velho e Novo desenvolvimentismo na história brasileira 

Fonte: Cepêda (2016) 

 

Os conceitos enunciados nos ajudam a organizar a história econômica nacional, 

pois eles levantam algumas pautas que nos ajudam a compreender o desfecho em termos 

quantitativos e qualitativos da política econômica articulando-a a esferas políticas e 

sociais num âmbito maior. A compreensão do velho e novo mapa conceitual do 

desenvolvimentismo enquanto processo histórico é relevante pois, o BNDES22 surge e 

muda seu papel dentro deste processo e incorpora tanto o core do desenvolvimentismo 

enquanto conceito citado por Fonseca (2016), isto é, tanto em seu apoio a 

industrialização23 enquanto política intervencionista e como projeto nacional e, ao mesmo 

tempo, modela seu papel traçando características próximas às levantadas por Cepêda 

(2016). 

 

1.7 Considerações preliminares 

 

 Ao analisar a participação e a atuação do BNDES na história do capitalismo 

brasileiro, é possível observar mudanças de perfil de investimento próprias ao Banco. Se 

em 1952 a instituição iniciou seu trajeto com um forte incentivo para áreas de 

                                                 
22 As próprias siglas do Banco denotam uma missão específica – Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social- embora no plano prático, as ações institucionais tenham variado conforme a orientação 

e estratégia de governança desde sua fundação até a atualidade. 
23 No século XXI, há uma acirrada disputa sobre a Industrialização no novo modelo de players globais, no 

capitalismo brasileiro, vários dirigentes do BNDES debruçam sobre o modelo de (des)industrialização que 

o Brasil vivencia, especialmente pelo papel de novas economias mundiais organizarem suas industrias. 
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infraestrutura, no final da década de 2000, adotam-se táticas políticas internas no Banco 

para reorientar a política nacional que aproximam e diferenciam o Banco enquanto 

instituição pública com a missão de promover o desenvolvimento tanto econômico, 

quanto social. 

 Percebeu-se que o Banco surge dentro de um contexto propício ao fomento da 

industrialização num mix de política interna associadas com políticas externas como é o 

exemplo do CMBEU, e ao mesmo tempo, dentro de uma disputa teórica de peso que 

sustenta este tipo de empreendimento encarregado de sustentar a longo prazo operações 

de longo prazo.  

 Entretanto, também foi demonstrado como as políticas do BNDES se caracterizam 

por grandes mudanças enquanto a sua missão dentro da história econômica brasileira, 

desta maneira, tanto seu papel enquanto agente central dentro de políticas econômicas 

nacionais mudou segundo cada período de sua longa história e muitas vezes, por 

derivação, dentro de determinada política nacional.  

 O percurso observado dentro da ótica dos autores anteriormente citados diz muito 

sobre o BNDES, contudo, nos revela somente uma parte da instituição. Para poder 

compreender os processos do Banco devemos entender os eventos internos dele. Em 

outras palavras, é importante observar como o BNDES orienta políticas internas e 

externas, com valores, perfil e diretrizes de desenvolvimento para cada época segundo 

seu funcionalismo interno. Esta tarefa pode nos dar pistas sobre as mudanças 

organizacionais demandadas dentro cada contexto e projetaram o Banco em diferentes 

etapas de sua história, demonstrando a capacidade funcional do corpo técnico e a 

plasticidade técnica para alinhar-se a políticas tanto desenvolvimentistas, quanto políticas 

neoliberais e privatistas por exemplo.  

 Será que o BNDES precisa de formas organizacionais distintas para orientar 

determinadas políticas nacionais? A capacidade técnica dos funcionários internos, 

modificações de pastas, organogramas e a rotatividade de altos executivos dentro da 

instituição constrangem ou facilitam uma determinada orientação política para além do 

funcionamento interno do BNDES? E finalmente, os funcionários e o Banco, perdem 

relevância e eficiência segundo pautas políticas externas enquanto diretrizes de cada 

gestão interna e durante gestões políticas alheias à instituição? Como podemos realizar 

uma radiografia mais detalhada dos embates internos que são colocados para formatar um 

arco de convergência capaz de associar a política nacional com funcionários eleitos por 
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determinação política (interna e externa) com os funcionários técnicos de base escolhidos 

mediante concurso público que ingressaram no Banco? 
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CAPÍTULO II: “Plasticidade” de técnicos de base no BNDES: desafiando a 

isonomia de concursos públicos 

 

Autores que investigam o desenvolvimento brasileiro, destacam ilhas de eficiência 

em algumas áreas de atuação do Estado. Entre estas ilhas, o BNDES ganha destaque, 

Flávio Gaitán e Renato Boschi (2016), por exemplo, ressaltam a capacidade institucional 

da mesma, revelando potencialidades do Estado enquanto agente planejador e executor   

dos processos de desenvolvimento nacional.  

Segundo Bachiller (2012), O BNDES foi um dos principais organismos 

encarregados de implementar e executar papéis político-econômicos nacionais. Através 

do provimento de crédito em condições preferenciais, o Banco teve um papel fundamental 

na participação de diversas políticas públicas, compondo, portanto, uma gama de 

estratégias de desenvolvimento permeando a instituição desde as políticas de substituição 

de importações até o período Lula com a internacionalização de alguns grupos 

econômicos num contexto globalizante.  

 Em termos institucionais, o BNDES representa uma força motora exemplar para 

pautar estratégias dentro do desenvolvimento econômico brasileiro. Este, contudo, passou 

por diversas fases e a instituição teve que modelar toda sua estrutura organizacional –e/ou 

natureza - para promover pautas endógenas e exógenas entre diversas esferas da política 

nacional e internacional. Todavia, a instituição precisou adequar seu corpo técnico 

segundo missão e valores nos diversos contextos, alinhando seu quadro de funcionários 

aos novos paradigmas apresentados pelas necessidades históricas. 

 O BNDES apresenta uma organização de quadros rigidamente hierárquica no que 

tange a sua estrutura de poder e comando, isto é, as diretrizes que o Banco deve seguir 

partem do poder Executivo através de alguma pasta ministerial encarregada de transmitir 

e capilarizar tais comandos. Desta forma, a informação chega à instituição através de seus 

conselheiros, para depois descer até o quadro das diretorias e, finalmente, uma diretriz 

político-econômica alcança seus funcionários técnicos de carreira, encarregados de 

receber, monitorar, ajustar e executar desembolsos alinhados as demandas de determinada 

época.  

Invertendo a lógica de poder na cadeia hierárquica do BNDES, nos vimos 

obrigados a compreender a fração do quadro de técnicos de carreira dentro da instituição. 
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A partir da observação do quadro de funcionários que ingressaram através de concursos 

públicos durante o período de 1955 até 2010, foi possível observar pequenas e grandes 

mudanças tanto internas quanto externas ao próprio Banco que, muitas vezes inclusive, 

acabaram sendo tecidas dentro da instituição antes de ganharem plataformas de 

visibilidade maior.  

A composição principal do quadro de funcionários do BNDES se apresenta da 

seguinte forma: indivíduos que se distribuem entre carreiras que passam pelos serviços 

de secretariado, informática, comunicação social e jornalismo, setor de arquivos 

(arquivologia e biblioteconomia), administradores, economistas, engenheiros, contadores 

advogados e outros com menor incidência como psicólogos, estatísticos, nutricionistas, 

arquitetos e inclusive alguns desenhistas, ressaltando que em algumas áreas também 

existem auxiliares para todos estes cargos. 

Ao analisar a burocracia em perspectiva comparada de algumas instituições em 

países como a Índia, Brasil, México, Coréia do Sul, Taiwan e Japão, Peter Evans (1992) 

percebeu que a formação dos burocratas de Estado virá a ser uma chave hermenêutica 

para o desenvolvimento de algumas instituições encarregadas de promover o 

desenvolvimento nacional. A circulação desses funcionários em condição de estudantes 

em algumas escolas de formação permitiu uma combinação de futuros burocratas com 

pessoas ligadas as principais indústrias nacionais.  

   Desta forma, Evans (1992) propõe – em oposição de burocracias predatórias – a 

exploração de um corpo técnico burocrático cujas características orbitem dentro do 

conceito da autonomia inserida, demonstrando qualitativamente maior eficiência e 

controle estatal no processo de desenvolvimento nacional. 

“Se um programa de desenvolvimento enquanto A "autonomia inserida" é o 

inverso da dominação absolutista incoerente do Estado predatório e constitui a 

chave organizacional para a eficácia do Estado desenvolvimentista. Essa 

autonomia depende de uma combinação aparentemente contraditória entre 

isolamento burocrático weberiano e inserção intensa na estrutura social 

circundante. A forma de se obter tal combinação contraditória depende, é claro, 

tanto do caráter historicamente determinado do aparelho de Estado como da 

estrutura social na qual está inserida, como ilustra uma comparação entre o 

Japão e os [Novos Países Industrializados] NPIs do Leste asiático.” (EVANS, 

1992. p. 16) 

 

Elisa Klüger (2015) encaminha a questão mais próxima da nossa pesquisa, ao 

nosso ver, em sua análise, a autora percebe algumas mudanças no perfil de recrutamento 
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das elites burocráticas do BNDES ao longo de sua história com objetivo de apontar 

inflexões dentro dos processos seletivos destinados aos funcionários (advogados, 

contadores, engenheiros e economistas), demonstrando a variedade de conteúdos segundo 

a trajetória da própria instituição.   

Realizando este pequeno esboço, nosso foco tem por meta, apresentar a 

plasticidade do corpo técnico de base do BNDES, pois percebemos que a formatação e 

entrada dentro do Banco através de concursos públicos do quadro de funcionários ao 

longo da história institucional caracteriza e é acompanhada por demandas muitas vezes 

externas, que definem novas possibilidades dentro das estratégias do desenvolvimento 

nacional.  

Com esta característica, mudanças tanto no perfil, quanto nas demandas para os 

novos profissionais de carreira é possível trazer para dentro da instituição determinados 

perfis necessários para cada estratégia de desenvolvimento mudando as regras do próprio 

recrutamento, desta maneira, podemos dizer que, mesmo com um método universal de 

seleção meritocrática, é possível selecionar candidatos com perfil X ou Y, beneficiando 

escolas de formação, através dos conteúdos, isto é, selecionar inclusive, pessoas cuja 

escolas de formação tenham uma tendência mais ortodoxa ou mais heterodoxa em relação 

a sua formação profissional.  

 

2.1 Concursos públicos no BNDES? Técnicos nacional desenvolvimentistas BNDES 

(1955-1963) 

 

“Concurso para seleção de técnicos leva sempre à escolha de comunistas”. 

Imaginem! Essa era a visão que ele [Maciel Filho] tinha das coisas. A equipe 

técnica já era de alguma maneira uma continuação da velha equipe que estivera 

ao lado de Vargas [...] Getúlio era muito sensível a isso, sempre gostou de ter 

assessoria técnica. Ele sempre me impressionou por ser diferente do típico 

caudilho latino-americano. [..] Aí se nota a ambiguidade entre Getúlio que 

acreditava nos técnicos e o Getúlio que pensava estritamente no interesse 

político” (Entrevista a Celso Furtado in Memórias do desenvolvimento Vol. 3, 

1, p. 106) 

 

Os concursos públicos durante o período de 1955 a 2010 para funcionários 

técnicos dos diversos planos de carreira oferecidos pelo BNDES, possibilitou observar 

conteúdo programático de cada candidato para mapear o perfil profissional do mesmo. 
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Agências encarregadas de realizar os processos seletivos para o BNDES mudaram ao 

longo do tempo. A estrutura formal de avaliação foi passível às mudanças durante este 

recorte temporal e sobre tudo, as mudanças dentro do campo das exigências para cada 

área de conhecimento, marcaram linhas diferenciadas de profissionais com intuito de 

reorientar as políticas internas do Banco.  

Neste sentido, a abordagem e análise dos concursos públicos dentro do Banco 

ajuda-nos a concatenar uma sequência de ideias sobre o desenvolvimento brasileiro no 

âmago do BNDES, pois, agentes de base da instituição são peças fundamentais do 

processo de alinhamento com outras esferas em âmbito de governança, permitindo-nos 

abordar de maneira certeira pequenas mudanças internas à instituição em relação a 

políticas de desenvolvimento em esfera nacional. 

O Banco iniciou suas operações com um grupo pequeno de funcionários lotados 

no Ministério da Fazenda no Rio de Janeiro em 1953. Segundo Klüger (2015) “Um ano 

após o início das atividades, o Banco passou a contar com um grupo de funcionários 

próprio, composto por 6 advogados, 10 economistas, 12 engenheiros, 31 assistentes 

técnicos e 91 auxiliares administrativos, admitidos sem realização de um concurso 

público. (BNDES apud KLÜGER, 2015 p. 86). 

Para Bachiller (2012), os primeiros anos (1952-1953) do BNDES, foram pautados 

sobre Comissão Mixta Brasil-Estados Unidos através de acordos de cooperação entre 

governos Truman e Vargas. Entre 1953 e 1955, o BNDES, seguiu uma trajetória cuja 

premissa foi a elaboração de projetos emparelhados ao Programa de Reaparelhamento 

Econômico (PRE) e acordos bilaterais entre o BNDES-CEPAL para implantação do 

planejamento econômico. Entretanto, neste mesmo período, políticas clientelistas 

atenderam e fugiram dos roteiros do PRE e da Comissão Mixta, provocando uma saída 

dos quadros técnicos da instituição que participaram do desenho do PRE. 

Entre outras peculiaridades, desde sua inauguração até 1955, os quadros técnicos 

do Banco foram preenchidos fora da dinâmica de processos seletivos. Estas primeiras 

entradas, para Bachiller (2012), configuraram uma pressão inicial patrimonialista e 

clientelista dentro do Governo de Getúlio Vargas. Contudo, a partir do governo de 

Juscelino Kubitschek, o BNDES consolidou-se como principal organismo do Estado 

Desenvolvimentista brasileiro, encarregado do processo da industrialização substitutiva 

coordenado pelo programa de Metas.  
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Acabada a reinterpretação dos objetivos fundacionais do BNDES pelas políticas 

adotadas no governo Vargas, durante o governo de João Café Filho (1954-1955), junto 

com o Ministério da Fazenda, cuja liderança estava articulada ao mandato de Roberto 

Campos, produziu-se o isolamento burocrático institucional dentro do BNDES que se 

encarregou de tomar a frente do desenho da política econômica brasileira para os 5 anos 

posteriores. (CAMPOS, 2004 Apud BACHILLER, 2012. p. 84) 

Neste período articulam-se algumas políticas de grande importância, isto é, o 

Plano de Metas começa a ser implantado com o Banco como agente importante no 

desenho do mesmo24. Entretanto, este também teve que aumentar suas dotações 

orçamentárias.  

 Se o Banco inicia suas operações com o “adicional restituível sobre o imposto de 

renda” instituído em 1951 que conformou o Fundo de Reaparelhamento Econômico 

(FRE) e repassados para o Banco, foi prorrogado por mais 10 anos em 1956 através da 

Lei 2.973 (POCHNIK, 1995 p. 144-149) acompanhados de uma sequência de recursos, 

advindos do exterior como é o caso do Eximbank, formando, assim, a principal fonte de 

recursos do Plano de Metas.  

Durante este período de concursos públicos para o BNDES, em sua maior parte, 

executados no Governo JK25, foram realizados 5 concursos públicos. O primeiro concurso 

estava estruturado para as áreas de auxiliar/assistente em administração, contabilidade, 

biblioteconomia, estatística, desenho e taquigrafia. Os economistas para participar 

deveriam apresentar uma monografia com forte conteúdo desenvolvimentista e defende-

la para uma banca de 5 pessoas vinculadas ao banco. Os tópicos exigidos para estes eram 

os seguintes:  

“1) Teorias sobre o desenvolvimento econômico; formação de capital. 2) 

Teorias sobre poupança, investimento e relação capital-produto. 3) Métodos 

de financiamento do desenvolvimento econômico. Fontes de poupança pública 

e privada e métodos para incrementá-la. 4) Política fiscal e desenvolvimento 

econômico. 5) Desenvolvimento econômico espontâneo e programado; 

métodos de influenciar o ritmo e direção do desenvolvimento. 6) Técnicas de 

elaboração de projetos de investimento. 7) Desenvolvimento industrial e 

desenvolvimento agrícola. 8) Problemas de Industrialização. 9) Inflação e 

desenvolvimento econômico. 10) Produtividade. 11) Critérios para seleção de 

                                                 
24 "No governo Juscelino Kubitschek, o presidente do BNDE chefiava o Conselho de Desenvolvimento, 

órgão centralizador das decisões do Plano de Metas. A relação entre o Conselho e o Banco transbordava o 

nível da coincidência de chefiam já que o primeiro reunia-se em um andar do mesmo edifício no qual estava 

localizado o BNDE.” (KLÜGER, 2015 p. 87-88) 
25 O primeiro concurso público do BNDE, foi realizado antes do empossamento do JK, contudo este foi 

homologado no ano posterior.  
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investimentos prioritários. 12) Investimentos estrangeiros. 13) Balanço de 

pagamentos. 14) Intercâmbio comercial e relações de troca. 15) Cooperação 

econômica internacional. 16) Política anticíclica. 17) Coordenação da política 

econômica e fiscal em sistemas federais de governo. 18) Economia dos 

transportes e da energia. 19) Economias regionais. 20) Estruturas do mercado 

e progresso econômico.” (KLÜGER, 2015 p. 87) 

  

Os engenheiros desta primeira leva de concursados tinham que optar por um eixo 

temático específico, neste caso, o candidato deveria elaborar um relatório técnico a partir 

de um pedido de projeto de financiamento na área de energia, transporte ou indústria. 

Dividida em duas fases, a primeira consiste em uma análise técnica sobre aspectos 

técnicos, econômicos, financeiros e bancários da operação pleiteada (eixo selecionado 

pelo candidato). Na segunda fase, o candidato deveria redigir um relatório apresentando 

seu parecer técnico.  

 Para o resto dos cargos (Assistentes Administrativos), a prova foi menos maçante, 

pois envolvia um teste de conhecimentos específicos simplificada, aplicada para 

contadores, administradores, estatísticos, biblioteconomistas e desenhistas26. Entre as 

especificidades de cada área, o que foi exigido para todo este grupo foram conhecimentos 

de matemática, elementos de geografia econômica e conhecimentos de administração 

pública, por exemplo, saberes sobre autarquias, Departamento Administrativo do Setor 

Público (DASP), Organização de Administração Pública Federal e órgãos subordinados 

à presidência da República.  

 É importante ressaltar, que, Durante o período de 1955-1962, os técnicos 

recrutados dentro do banco tiveram exigências alinhadas com o governo 

desenvolvimentista. No concursos de 1959, 1960 e 1961, foram habilitadas pessoas que 

tinham carreiras em contabilidade junto com técnicos auxiliares na mesma área. 

Economistas foram chamados novamente em 1961 junto com engenheiros e assistentes 

administrativos.  

 Quando observamos os contadores, foram selecionados a partir de uma prova de 

conhecimentos específicos de auditoria e contabilidade, matemática comercial e 

financeira e noções de contabilidade. Todavia, as exigências requeriam saberes sobre 

                                                 
26 Este é o único concurso que nomeia este cargo em toda a história do BNDES. Segundo as exigências 

específicas para o concurso, a ideia era ter pessoas para elaborar infográficos estatísticos manualmente, 

posteriormente, e com a informatização das carreiras, a elaboração, análise e leitura de gráficos é uma 

exigência para todo funcionário de carreira dentro do Banco. 
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princípios básicos de contabilidade, aspectos gerais e aspectos particulares, e finalmente, 

os contadores deveriam ter um domínio sobre contabilidade comercial, industrial e 

bancária.  

 Os economistas chamados para o ano de 1961 foram lotados em Brasília. 

Concorreram para as vagas ofertadas com uma inovação para esta carreira, a prova 

escrita27. Se manteve a cobrança de monografia nos moldes do primeiro concurso público 

do Banco elaborado em 1955.  

 Novos concursos para engenheiros também foram anunciados para os anos de 

1961 e 1962 e seguiram o roteiro de seleção elaborado para engenheiros selecionados no 

concurso público de 1955 com uma leve diferença, qual seja, a prova geral (objetiva) para 

eles não foi eliminatória.  Outra variante se deu em relação a prova especializada 

(semelhante a de 1955). O futuro engenheiro deveria analisar um pedido de financiamento 

e elaborar um relatório apreciativo técnico econômico-financeiro. Contudo, entre os eixos 

de escolha, ele poderia optar entre 5 projetos, 1 relacionado a energia, 1 relacionado a 

transportes e 3 projetos ligados a indústria, isto é, a ênfase, portanto teve uma inclinação 

direcionada para engenheiros especialistas em setores industriais, ou neste caso, 

engenheiros especialistas nesta área tiveram maiores chances de sucesso durante o 

processo seletivo.  

 Entre os concursos públicos para assistentes administrativos, podemos observar 

que as exigências se tornaram mais elásticas, uma vez que esses profissionais deveriam 

demonstrar capacidade técnica em três eixos específicos, sendo os eixos: Português, 

Administração Geral e uma Prova de Habilitação que consistia em habilidades de 

matemática combinadas com elementos de geografia econômica, ou seja, era exigido ter 

qualificação sobre regiões econômicas do Brasil e seus recursos, fossem eles ligados a 

indústrias básicas, matérias primas vegetais, potencial hidrelétrico e criação de animais e 

derivados.  

 Os quadros de recrutamento técnico para este período sugerem que, no ensejo do 

Plano de Metas, convergem com a análise levantada por Guibaudi (2014) pois se na 

análise do período de 1950 a pauta dos financiamentos do BNDES por setores estratégicos 

                                                 
27 Nesta prova se exigiu conhecimentos sobre Teoria da Procura, Teoria da Produção, Moeda e Bancos, 

Comércio Exterior e câmbio, Funções econômicas de Governo, Formação de Capital, Ciclos Econômicos 

e Estatística.  
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aponta que prezou-se para o financiamento da infraestrutura econômica nacional, com 

ênfase em setores de Siderurgia e o Setor elétrico de forma mais coordenada e ampliada 

comprova-se que o quadro de base do Banco requer expertise com convergência cassada 

entre técnicos e política econômica inserida neste quinquênio.   

Entretanto, na segunda fase do Governo JK, também aponta para uma 

reorganização de prioridades dentro da seleção dos novos funcionários, especialmente na 

seleção de economistas, contadores e engenheiros, pois as leves mudanças nas próprias 

exigências direcionaram os conteúdos exigidos para a criação de Indústrias de base – 

Bens de consumo – e Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME), notadas de forma 

mais clara, na seleção de engenheiros e administradores nas seleções de 1961 e 1962. 

Elisa Klüger (2015) finaliza sua análise de engenheiros, economistas e contadores para 

este período com a seguinte ressalva:    

“Havia uma convergência entre o papel de desenhista de rotas para o 

desenvolvimento brasileiro desempenhado pelo BNDE e pelo Conselho de 

Desenvolvimento ao longo desses anos e o modelo de seleção adotado. A 

exigência de uma monografia em formato similar à requerida para obtenção de 

um título acadêmico sugere que, à época, desejava-se atrair profissionais que 

dominassem teoria e fossem capazes de analisar a situação econômica, fazer 

projeções amplas sobre os rumos do desenvolvimento brasileiro e elaborar um 

planejamento geral para o país. Não é fortuito, pois, que figurassem entre os 

dirigentes do Banco nesse momento Roberto Campos e Celso Furtado, e que, 

por esse método de seleção, tenha ingressado no BNDE Ignácio Rangel. Nesse 

sentido, entende-se a afirmação de Juvenal Osório que sugere que eram todos 

economistas teóricos e, portanto, pouco sabiam sobre operacionalização 

bancária. Complementarmente, buscava-se recrutar engenheiros capazes de 

avaliar projetos de financiamento, sobretudo nas áreas de transportes e energia, 

priorizadas pela instituição nesse período, em que foram concursados, no total, 

8 advogados, 22 contadores, 23 economistas e 34 engenheiros, totalizando 87 

profissionais nessas 4 carreiras.” (KLÜGER, 2015 p.88) 

 

O trecho supracitado nos ajuda a entender as necessidades da instituição na sua 

origem. No mais, como é possível observar, no final do governo JK, dentro do próprio 

BNDES, começa a se criar um esboço de técnicos com capacidades específicas para outro 

tipo de orientação, comprovadas dentro da análise de Ghibaudi (2014), orientadas para 

alavancar políticas de indústrias de base, bens de consumo e MPME.  

Estas operações também podem ser evidenciadas por PROCHNIK (1995), dado 

que nos balanços apresentados na sequência histórica podemos observar que as dotações 

internas, tanto na sua geração interna em 1956 (3,71%), as dotações e empréstimos no 

país, especialmente companhias de seguro e receitas recolhidas pelo adicional de imposto 
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de renda estendido neste mesmo ano formam 7,16%, empréstimos externos através da 

Act of International Development (AID) e financiamentos via Eximbank com 37,33 % e 

recursos vinculados ao BNDES que estão compostos por diversos fundos, como o Fundo 

Nacional de Eletrificação, Fundo de Melhoramento de ferrovias, Fundo da Marinha 

Mercante, etc. , que neste ano tiveram a participação de 51.8% no total geral dos recursos 

mobilizados segundo a tabela 5 

Tabela 5 - Recursos mobilizados pelo BNDES segundo principais Fontes (%) 

Fontes 1956 1962 

Geração Interna 3,71 22,13 

Emprestimos 

Nacionais 7,16 34,83 

Recursos Vinculados 51,8 25,66 

Recursos Externos 37,33 3,13 

Outros 8,65 14,25 

Total 100 100 
Fonte: Elaboração própria. 

 Embora o FRE e o adicional de imposto de renda façam parte da geração de 

recursos do BNDES, no período de 1956 escassearam, em função do final da lei para este 

adicional. Não obstante, esta foi estendida por 10 anos, e o volume também aumentou no 

final do período JK como ressaltado na tabela 5 A geração interna também aumentou, 

pois ela dependia justamente das amortizações dos empréstimos cedidos desde o início 

das operações do Banco. Em relação aos recursos vinculados, é importante ressaltar que 

estes provêm de diversos fundos, gerados internamente. Finalmente, os recursos captados 

no exterior tiveram uma expressiva participação para a execução de projetos no Banco no 

início do período, contudo, perderam fôlego no final do Plano de Metas. 

 Para Bachiller (2012), a época que se segue depois do governo Kubitschek até o 

início da ditadura não tem grandes mudanças no que tange a questões sobre programas 

de desenvolvimento econômico. Contudo, o Programa de Metas deixou um legado para 

Jânio Quadros, ao passo que João Goulart, ficou limitado a acompanhar e executar 

projetos legados pelo Plano de Metas com um agravante, pois a instabilidade política 

estava instaurada junto com a inflação incontrolada alcançada durante o período 1960-

1964.  

Portanto, houve a necessidade de instaurar políticas de correção de cunho 

ortodoxo que culminam no Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) durante 
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a Ditadura Civil-Militar. Este impasse político-econômico evidencia uma Crise na 

estratégia do desenvolvimento e na planificação, fato esse que promove uma 

reestruturação do projeto de Estado desenvolvimentista.  

 Klüger (2015) separa o período de maneira diferenciada, isto é, 1963-1966, 

apontando para uma conjuntura que propiciou a especialização e propulsão da indústria 

dentro do corpo técnico do BNDES. Apesar de apontar que a crise política implicou em 

disputas internas na plataforma de lideranças dentro do Banco nos períodos de Jânio 

Quadros e Jango, podemos notar a superintendência exercida de forma interina a 

presidência, uma vez que não foi possível nomear um novo titular na presidência. 

 Adotando o modelo cruzado entre Bachiller (2012) e de Klüger, dilatamos 

períodos até finais de 1963, pois os próximos concursos públicos foram levantados às 

vésperas da ditadura civil-militar. Neste sentido, esta categorização elaborada na pesquisa 

está limitada para os anos entre o período JK e a ditadura, isto é, 1962-1963.  

Para este período foram realizados 4 chamadas públicas com objetivo de 

preencher cargos para Auxiliar administrativo (serviços de secretariado, etc.), Economista 

e Engenharias. Auxiliares administrativos realizavam provas para português, datilografia, 

matemática em forma de prova escrita.  

Houve um concurso para economistas28 e a prova se diferenciou do período 

anterior, pois foi anulada a prova monográfica para os candidatos. Nesse sentido, o 

conteúdo específico para a área de economia sofreu leves mudanças que sugerem a nova 

orientação econômica nacional, entretanto, mantiveram-se muitos dos traços 

desenvolvimentistas do período anterior, como cobranças teóricas e práticas sobre 

conhecimentos acerca do desenvolvimento econômico, políticas protecionistas e políticas 

anticíclicas.  

As mudanças mais relevantes são referentes ao comércio exterior. Se nos anos do 

período JK as exigências neste quesito eram em relação a saberes sobre balanço de 

pagamento; determinação da taxa de câmbio; política de câmbio; e relação de trocas, 

(elasticidade da procura e oferta no comércio internacional). No período analisado para o 

ano de 1963, a orientação muda substancialmente, isto é:  

“Natureza e efeitos das transações econômicas internacionais; teoria da 

transferência internacional de capita; balanço de pagamentos; taxa cambial e 

                                                 
28 Único concurso no período transitório entre governo JK e Ditadura Civil-Militar.  
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sua determinação; intervenção do Estado no comercio internacional; o 

problema cambial no Brasil; Acordos comerciais; Cooperação integração 

econômica internacional (Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comercio). Integração na Europa e América Latina; e finalmente, Economia 

Brasileira e o processo de integração econômica internacional.” (Arquivo 

BNDES, F0189, sem numeração de página) 

  

Este exemplo de mudanças dentro da seleção para economistas ressalta alterações 

dentro da orientação dos novos funcionários recrutados. Neste sentido, é exigida uma 

expertise em relação ao comércio internacional vinculada a órgãos e instituições 

internacionais que anteriormente não circulavam dentro do espectro de operações do 

BNDES com maior incidência.  

Para o ano de 1963, por exemplo, a porcentagem de recursos vinculados a agências 

internacionais, deu um salto de 3,13 para 11,73 % em relação ao ano anterior, tal como 

apresentado no quadro apresentado sobre os recursos mobilizados pelo BNDES referentes 

às principais fontes apresentadas por Prochnik (1995)29. Bachiller (2012) reforça a ideia, 

pois no próximo período o BNDES começa a captar fundos internacionais do BID, 

Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) para programas preestabelecidos em conjunto 

com a criação dos fundos vinculados a linhas de crédito como as do programa de 

Financiamento para a Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais (FINAME) e o 

Programa de Financiamento às Pequenas e Médias Empresas (FIPEME). (BACHILHER, 

2012, p.78) 

 Engenheiros participaram de dois concursos públicos neste mesmo período. O 

primeiro, acrescenta um engenheiro específico que normalmente não era convocado 

anteriormente, neste caso, engenheiros agrônomos. O segundo aceita todos os 

concursados com carteira registrada no Conselho Nacional de Engenharia.  

 As chamadas públicas elaboradas entre os governos JK e Castelo Branco dão 

continuidade ao projeto desenvolvimentista, entretanto, o que se fez durante o período foi 

dar continuidade aos projetos aceitos pela CMBEU. Na relação das exigências para os 

técnicos chamados para participar, foi requerida experiência técnica conhecimentos 

econômicos básicos, análise de um pedido de financiamento através da avaliação e 

                                                 
29 (POCHNIK, 1995, p. 167) 
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elaboração de um relatório técnico, com resultados da viabilidade econômico-financeira 

sobre transportes, energia, indústria, armazenagem e indústria agropecuária assinalando 

novas tendências de atuação do Banco.  

 Segundo Klüger (2015), para os engenheiros esta mudança representa mudanças 

em termos da própria economia nacional.  

“No caso dos engenheiros, a prova prática sofre uma alteração que ilustra a 

abertura do BNDE para novas áreas de investimento, como mencionado no 

depoimento de José Clemente. Se, até então, energia e transportes figuravam 

como incontestáveis prioridades, a partir de meados dos anos 1960 a indústria 

passa ao centro das preocupações do Banco. A criação da Rede Ferroviária 

Federal (1957), da Eletrobrás (1962) e da Embratel (1965) colaborou para que 

o Banco pudesse reduzir a parcela de investimentos em infraestrutura e 

conseguisse injetar capital em outros setores. Nesse período a siderurgia 

passou a concentrar mais da metade dos investimentos do BNDE, rendendo-

lhe o apelido de Banco do Aço. Também as áreas de papel e celulose, 

petroquímica, fiação e tecidos, borracha e refrigeração passaram a ter papel de 

destaque no rol dos financiamentos do Banco (KLÜGUER, 2015 apud 

Tavares, 2010, p.90) 

 

2.2 Técnicos, desenvolvimentismo, Ditadura, e empresas privadas. BNDES da 

autarquia para empresa pública (1964-1979) 

 

 Instaurada a ditadura Civil-Militar, o primeiro a gerir o país foi o general Castelo 

Branco (1967-1967). Dentro do BNDES, quem comandou este período foi José Garrido 

Torres. Coincidentemente, os dois mandatos iniciaram e acabaram simultaneamente.  

 Em termos deste equilíbrio de mandatos, foi a primeira vez que o BNDES 

conseguiu manter um presidente no cargo durante todo um mandato da presidência da 

república. Não foi o único caso, a ditadura e o período Fernando Henrique Cardoso (FHC) 

revelariam posteriormente mandatos prolongados em termos de presidentes do Banco, 

contudo, esta é a única vez que um “Presidente do BNDES” e um presidente da 

“República” mantém o mandato em sincronia temporal entre mandatos. 

 Este período representa grandes mudanças no sistema econômico nacional e uma 

delas está vinculada diretamente à criação do Sistema Financeiro Nacional (SFN), tendo 

como guarda-chuva o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG). Entre as 

mudanças dentro do corpo técnico do BNDES, também sobressaem as diretrizes de 

recrutamento cujas orientações representaram mudanças drásticas em relação ao período 

Varguista, JK, Jânio Quadros e Jango.  
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 Nesse sentido, Castelo Branco é a liderança que executa uma das reformas mais 

importantes em aspectos econômicos dentro do Brasil. Operações próximas a uma 

administração de um sistema financeiro nacional precedentes a este período. O SFN 

precedente ao período Castelo Branco operava da seguinte maneira: estava constituído 

por Bancos Comerciais, Bancos Públicos, Caixas Econômicas, Mercado de Capitais (com 

poucos impactos na economia nacional), e a Superintendência de Moeda e Crédito 

(SUMOC), normatizava todas as operações financeiras referente à concessão de crédito. 

Para Costa (2012) aparece uma (dis)funcionalidade que era produzida entre o Banco do 

Brasil (BB) e a SUMOC.  

 O Discurso pragmático para criar um novo Sistema Financeiro Nacional com o 

Banco Central (BACEN) como instituição gestora da economia financeira nacional se 

deve a (dis)funcionalidade entre SUMOC e Banco do Brasil (BB). Esta se deu em função 

de que enquanto a primeira instituição elaborava normativas econômicas, a segunda tinha 

maior poder para a operacionalização econômica nacional, especialmente no que diz 

respeito a suas carteiras de crédito. Esta situação constituiu um hibridismo no BB, uma 

vez que “fez” um Banco Comercial e um Banco com poderes capazes de redirecionar as 

políticas econômicas nacionais, diferenciando-o, portanto, de bancos comerciais 

convencionais em função da sua relação com a SUMOC.  

As carteiras controladas pelo BB eram várias, tais como: Carteira de Redesconto 

(CARED), Caixa de mobilização Bancária (CAMOB), Carteira de Câmbio, Carteira de 

Comércio  Exterior, Compensação de Cheques à nível nacional, era Depositário das 

reservas dos Bancos Comerciais, tinha a Carteira de Crédito Geral (CREGE), era Agente 

financeiro do Tesouro e retinha a Carteira de Crédito Agrícola Industrial (CREAI), sendo 

que esta última carteira não se extingue com a criação do BNDES, mantendo grande parte 

dos empréstimos ao setor agrícola até os dias atuais.  

Como fora dito anteriormente, a operacionalização e os poderes retidos dentro do 

BB geraram vantagens para este Banco “comercial”, diferenciando-o em relação a outros 

Bancos dentro do Estado nacional, principalmente pelo fato de que através dele era 

possível “encampar” débitos por meio do Congresso Nacional. De forma sucinta, esta 

vantagem permitia ao BB se endividar via Estado até atingir o teto permitido de suas 

operações de crédito e posteriormente as dívidas eram perdoadas, prorrogadas ou as 

margens de crédito ampliadas através de votação.  
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Ato contínuo, durante o período Castelo Branco, a reforma do SFN criou novas 

instituições e extinguiu outras. Cria-se, assim, o Banco Central (BACEN) e o Conselho 

Monetário Nacional (CMN). O BACEN absorve todas as operações da SUMOC, criam-

se Bancos de Investimento, Sociedades de Crédito Financeiro (Financeiras), cria-se a 

obrigação reajustável do tesouro nacional (ORTN) como forma de corrigir problemas 

inflacionários (correção monetária) e o SUMOC é extinto. Esta reforma proporcionou 

condições ideais para a diversificação do Sistema Financeiro Nacional, e os empréstimos 

aumentaram substancialmente, muito embora a participação do crédito comercial privado 

tenha diminuído apesar destas reformas.  

Por outro lado, a reforma do SFN mostrou alguns fracassos de suma importância, 

isto é, a inflação continuou persistente. Criou-se uma plataforma de relaxamentos 

normativos, dado que os Bancos de Investimento encurtaram o tempo de suas captações 

e, finalmente, esta reforma permitiu que os Bancos Comerciais pudessem acessar a 

captações externas para compensar através de spreads bancários sua rentabilidade.  

 Na amálgama de mudanças promovidas pela reforma do SFN durante a Gestão de 

Castelo Branco, o BNDES sofre algumas modificações em relação as fontes de 

financiamento. A primeira foi referente a extinção do “adicional restituível sobre o 15% 

do imposto de Renta”, em 1964, quando foi estipulado que o Banco seria creditado com 

20% da arrecadação efetiva do imposto de renda (cuja função era conformar o FRE), com 

programação para vigorar até 1975. Este tipo de operação se manteve entre 1965 e 1966. 

Em 1967 foi incluído um adicional do imposto de renda de 10%, pago por pessoas 

jurídicas e físicas quando o imposto fosse superior a mil cruzeiros; em contrapartida, os 

contribuintes receberam do BNDES ações de empresas de propriedade do Banco do 

mesmo valor segundo a Lei 62, de 21.11.66. (PROCHNIK, 1995, p.149) 

Ao mesmo tempo é instituído o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), com 

destino de reserva monetária no BACEN garantido através da Emenda Constitucional 18. 

Com a possibilidade de ser destinado parcialmente ao BNDES através da Lei 5.143 de 

20.10.66. No final do mesmo ano, a Lei 5.189, de 08.12.66 “estima que a receita fixa a 

despesa da União para o exercício financeiro de 1967”, expressava que, no exercício de 

1967, os recursos destinados ao BNDES para a formação do FRE seriam constituídos à 

conta de reserva monetária.” (PROCHNIK, 1995, p.150)  
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Neste contexto político, o recrutamento de funcionários técnicos do BNDES 

mudou drasticamente suas prioridades em relação as carreiras escolhidas nos períodos 

anteriores. A maior parte de concursos públicos, segundo carreiras, passa a se concentrar 

nos especialistas em contabilidade. Para se ter uma noção, nos 7 concursos anteriores, 

foram 4 chamadas para o cargo de contador no Banco. Enquanto que, no período Castelo 

Branco em 3 anos, foram 5 chamados para o profissionais de contabilidade. 

O perfil de contadores recrutados neste período segue os mesmos requisitos de 

períodos analisados anteriormente, isto é, uma estrutura baseada em 3 eixos, o primeiro 

com princípios básicos de contabilidade, o segundo referente aos aspectos gerais da área 

e o terceiro referente aos aspectos particulares da carreira. Entre os aspectos particulares, 

temos conhecimentos sobre tipos de contabilidade comercial, industrial e bancária. 

Finalmente, o concurso exige, conhecimentos sobre auditoria30, e matemática comercial 

e financeira junto com estatística.   

A prioridade para o recrutamento de contadores teve reflexos na chamada pública 

para outras carreiras. Nenhum engenheiro foi chamado durante este período, entretanto, 

foram recrutados auxiliares de engenharia, basicamente, pelo formato de exigências estes 

funcionários exerciam cargos análogos ao estagiários de empresas na atualidade.  

Klüger (2015) enquadra esses funcionários como técnicos experientes; não 

obstante, nós decidimos retirá-los, uma vez que não preenchem a expertise técnica exigida 

para engenheiros de outros marcos analíticos usados neste trabalho. Cabe ressaltar, 

contudo, que nossa autora, marca de forma precisa a especificidade desses técnicos, ou 

seja, foi exigida uma perícia em questões sobre energia, química e setores de mecânica 

com uma prova menos exigente.  

Na análise dos economistas, podemos observar que houve dois recrutamentos 

nesta época, um em 1965 e o outro para o ano de 1966. Infelizmente, os dados do segundo 

não dão detalhes sobre esta chamada pública. Entretanto, em 1965 a realização seguiu de 

forma idêntica as exigências do concurso público em 1963, acompanhado de um concurso 

para auxiliares em economia em 1964.  

                                                 
30 Conceitos e Tipos de Auditoria; Auditoria interna; Técnicas em Auditoria. 
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Pela primeira vez, o Banco demonstra preocupação de incorporar advogados 

dentro de seu corpo técnico, mediante concurso público no ano de 196431, e neste mesmo 

período realiza mais um concurso público para pessoas formadas em Direito.  

A estrutura entre os dois concursos públicos é relativamente parecida, ambas 

compostas por conhecimentos e pareceres sobre Direito Constitucional e Administrativo, 

Direito Comercial e Civil, Direito Processual Civil e Legislação sobre Desenvolvimento.  

As diferenças entre o primeiro e o segundo concurso dizem respeito às mudanças 

legislativas referentes às necessidades do próprio Banco. No primeiro concurso, pelo 

menos, em relação ao Direito Constitucional e Administrativo, por exemplo, era exigido 

conhecimento sobre o Código de Águas e Código das Minas. Em 1966 este requisito 

deixa de ser importante e deixa de fazer parte, porém são incorporados novos 

conhecimentos.   

Basicamente, no ano de 1966, a SUMOC já está extinta, portanto, os novos 

advogados devem apresentar conhecimentos acadêmicos sobre a nova instituição 

inaugurada em 1964, neste caso, o BACEN e conhecimentos sobre o Fundo Nacional de 

Eletrificação e legislação vinculada à nova empresa inaugurada em 1965, no caso, a 

Empresa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL).  

Fora anunciado um concurso para formados na área de Administração. O primeiro 

concurso e único para esses servidores públicos em 1955 continha poucos itens cobrados; 

em suma, todos eram vinculados à administração pública. Neste sentido, em 1966, o 

conteúdo sofre uma complexificação dos conteúdos demandados.  

Em termos de estrutura de prova para administradores, pela primeira e única vez, 

elabora-se uma prova formatada em três eixos, sendo agora feita a inclusão de 

apresentação e defesa de uma tese sobre um tema de livre escolha para banca, formada 

por três especialistas. Basicamente, ela segue premissas em maior parte da trama em 

relação à Administração Pública. Portanto, a primeira refere-se a prova escrita geral, que 

consiste em saberes sobre ciência política; administração pública, administração 

particular; funções da administração; e administração geral mais uma breve exposição de 

ideias resumo.  

                                                 
31 O BNDES começou com alguns advogados em 1952, Klüger (2015) relembra que existe a possibilidade 

dentro do funcionalismo público de transferência de funcionários através de suas instituições.  
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A segunda diz respeito a uma prova específica que consiste numa dissertação 

sobre a área escolhida pela banca examinadora e a resolução de questões objetivas 

formuladas também pela banca. A última fase, portanto, concerne a prova tese, explicada 

anteriormente. Cabe ressaltar que também foram contratados auxiliares32 administrativos 

em 1966, relembrando que este cargo é análogo aos estagiários de empresa na atualidade. 

 Outrossim, para este mesmo período, o BNDES abre um concurso público pela 

primeira vez para o cargo de Assistente Social. Pelas exigências demandadas, é possível 

aferir que o futuro assistente social deveria realizar um trabalho vinculado ao de Gestão 

de Recursos Humanos.  

 As exigências necessárias estavam compostas por uma prova especializada que 

consistia em conhecimentos sobre experiência pessoal do candidato. Uma fase sobre 

questões sobre a Previdência Social33 e, finalmente, uma prova de habilitação com 

atribuições sobre noções de Direito Penal, Direito Civil e Direito Constitucional. Há 

indícios, portanto, de que neste período a gestão de Recursos Humanos passaria por este 

cargo.  

“Com estas reformas se estaban sentando las bases del denominado “milagro 

econômico brasileño”, de 1968 a 1973, em el que el PIB creció a uma tasa 

media cercana al 11,1%, cuando em el período anterior de 1964 a 1967 el 

crecimiento había sido del 4,2 %. Asimismo, durante el período del “milagro 

econômico” este crecimiento se combinó com tasas de inflación declinantes, y 

com superávits em la balanza de pagos.” (BACHILLER, 2012, p. 103) 

 

2.2.1 Desenvolvimentismo, técnicos do BNDES e o Milagre Econômico 1967-1973 

 

 Entre 1966 e 1972 não foram realizados concursos públicos no BNDES. Klüger 

(2015) denomina este impasse interno como a crise relativa ao final dos anos de 1960. 

Para ela, o Presidente do Banco, Jayme Magrassi (Contador e economista), naquele 

momento, não tinha prestígio nacional nem força dentro do Ministério da Fazenda. Sua 

permanência se resumiu a uma gestão até 1970 com nenhuma realização de concurso 

público. 

                                                 
32 Cabe ressaltar que auxiliares tinham a possibilidade de concluir/acrescentar sua formação e concorrer em 

futuros concursos de carreira dentro do Banco com algumas vantagens em relação a concursantes externos 

ao banco, por exemplo, isenção de taxas para inscrição e também horários diferenciados para inscrições 

dos mesmos.  
33 Segundo AMORIN (2013) ocorre a criação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).  
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 Entretanto, é importante ressaltar que durante os primeiros anos da Reforma do 

SFN não houve grandes mudanças em termos de ganhos para o país. Entre 1966 e 1968, 

a economia brasileira ainda estava mergulhada em diversos problemas inflacionários, 

acompanhado de baixo crescimento em termos de PIB.  Para o ano de 1968, durante o 

governo Costa e Silva, é criado o Fundo de Modernização e Reorganização Industrial. 

(FMRI)  

Ora, é possível perceber que este fundo acenava uma tendência que, iniciada a 

partir de 1964, acentuava a necessidade de estabelecer uma série de fundos para mitigar 

os efeitos dos ajustes econômicos, a fim de dar continuidade na fase expansiva do próprio 

Milagre Econômico. (BACHILHER, 2012, p.90).  

A política de Substituição de Importações neste momento estava esgotada 

enquanto diagnóstico hegemônico. O Estado brasileiro, a partir das diretrizes de Costa e 

Silva, começa a orientar suas políticas, junto com Delfin Neto, buscando engendrar uma 

política macroeconômica articulada com a Indústria através de instituições de 

financiamento fortes.34  

 A política de financiamento para o desenvolvimento foi promovida em grande 

escala pelo Banco do Brasil durante os primeiros anos das operações do BNDES, por 

conta do fato de que o BB retinha um volume de recursos importantes em suas carteiras 

de crédito. Com efeito, é possível notar um mecanismo centralizador importante para o 

período, devido a Lei complementar 12. Em suma, esta lei permitiu operações de crédito 

referentes à colocação e resgate de títulos do Tesouro Nacional, recorrentes do giro da 

dívida pública interna pudessem ser realizados independentemente de estimativa e 

fixação de respectivas receitas no Orçamento Anual da União (OGU).  

Nas estimativas de Veloso (2008), evidenciou-se indicadores econômicos 

crescentes, entre 1968-1973, o crescimento do PIB oscilou entre 9,8%, culminando com 

14%. Comparando estas taxas, também foi evidenciado que entre 1964-1967, durante o 

período de 1968-1973, o PIB (taxa média para os períodos) deu um salto quantitativo de 

4.2% para 11,1% e a inflação caiu de 45,5% para 19,1% (Veloso, 2008, p.224-228). 

                                                 
34 Lembramos que nesta época, o BNDES compartilhava operações para o desenvolvimento entre outras 

agências financiadoras como o Banco do Brasil (BB), Caixa Econômica Federal (CEF), Banco Central 

(BACEN).  
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Parte da narrativa, em termos do BNDES para justificar este contexto, encontra 

respaldo para a pouca participação no BNDES nos primeiros anos do Milagre Econômico, 

porque a instituição sofre uma perda de prestígio durante toda a década de 1960. Este 

quadro se modifica através da reforma promovida por Marcos Vianna. A mudança interna 

promoveu uma separação do setor de planejamento e prioridade da área de orçamento e 

concessão de crédito.  

“Uma das modificações centrais introduzidas pela reforma promovida por 

Marcos Vianna foi a separação do setor de planejamento e prioridades da área 

de orçamento e concessão de crédito. O BNDE passou a ter uma veia 

operacional, que analisava a viabilidade e bancabilidade dos projetos, e uma 

divisão dedicada à reflexão sobre o desenvolvimento e à definição de 

prioridades de longo prazo. Assim, procurava-se restaurar o papel de agência 

de desenvolvimento capaz de conceber um planejamento econômico que 

atravessasse gestões governamentais. Ademais, o Banco passou do regime de 

autarquia governamental ao de empresa pública, o que deu à instituição maior 

flexibilidade para estabelecer contratos, usar seus recursos e contratar pessoal, 

além de permitir que empresas subsidiárias se ligassem ao Banco.” (KLÜGER, 

2015, p.92-93)  

 

A partir da Ditadura Civil-Militar, a evolução dos créditos concedidos para o setor 

privado cresceram enquanto setores públicos foram deixados de lado na política nacional. 

Não obstante, é possível notar a tendência de priorizar empréstimos para o setor privado, 

tal como Bugiato (2016) salienta em seu trabalho.  

  Quando abordamos os objetivos do BNDES através da organização de seus 

servidores e recrutamento, observou-se que a tendência é acompanhada e ajustada através 

dos requisitos exigidos para os novos contratados, ou seja, fica mais ou menos clara uma 

relação entre o quadro funcional e determinada perspectiva e/ou objetivo dentro da 

política econômica do país.   

 Para o período de 1968-1973, houve uma aceleração aos contratos para a 

renovação do corpo técnico. Como se evidenciou no início deste subcapítulo, entre 1965 

e 1966, não houve contratação de funcionários, o que nos leva a crer que tal tendência 

pode ser uma chave hermenêutica para compreender que naquele período há uma 

inclinação de retomada da instituição para empreendimentos e créditos com maior força 

somente na década seguinte. 

 As reformas e contratações no BNDES iniciaram em 1972, buscando pessoas 

qualificadas em dois eixos importantes: técnicos auxiliares e técnicos superiores para 

diversas áreas. Entre os técnicos auxiliares somente foram contratados funcionários com 
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conhecimentos em administração. Para os contratados como técnicos superiores, foram 

realizados 2 concursos para engenheiros, 2 para contadores, 1 para economista e 1 para 

profissional em estatística.  

 As exigências de recrutamento de contadores sofrem mudanças em relação as 

anteriores, uma vez que, se antigamente era exigida uma expertise em contabilidade 

industrial, comercial e bancária com exigências também em auditoria, matemática 

financeira e noções de estatística, uma das modificações do processo seletivo aponta que, 

saem da pauta requisitos sobre economia aplicada, e, ao mesmo tempo, são exigidos 

conhecimentos para auditorias externas, em outras palavras,  auditorias com ênfase em 

perícia técnica para análise de empresas, que como foi denotado durante o período, são 

empresas em sua maioria, privadas. 

 O último concurso público para engenheiros foi realizado em 1963, relembrando 

que, a proposta demandada pelo contexto transitório entre o governo JK e a Ditadura 

Civil-Militar, tinham como orientação, somente dar acompanhamento para projetos 

aprovados pela CMBEU e dos projetos da Comissão BNDE-CEPAL. 

 Dez anos depois, as exigências dentro dos editais para contrato de engenheiros 

muda, tanto na sua estrutura formal, quanto nas especificidades requeridas para tal 

categoria profissional. A primeira mudança diz respeito a saída da avaliação de análise 

de projetos nos eixos de energia, transporte e indústria. A orientação exigida para estes 

foi baseada em uma introdução e análise de investimentos em forma de prova objetiva: 

introdução para análise de custos, contabilidade geral, estatística, introdução para análise 

de projetos e métodos de pesquisa operacional.  

 Nesse sentido, se os engenheiros da década passada ainda pensavam em 

investimentos e acompanhamento de projetos para implantação dentro da matriz de 

infraestrutura ou das políticas de Substituição de Importações, neste período foi exigida 

uma carga curricular com diretrizes de avaliadores operacionais para possíveis 

investimentos em empresas privadas, um exemplo disto é observar as exigências de 

contabilidade.  

 Para os Economistas contratados, foi mudada toda a estrutura de avaliação, pois 

ela se constitui de três fases objetivas, uma de conhecimentos gerais, outra de economia 

aplicada e Estatística orientada para noções de economia. Enquanto conhecimentos 

gerais, temas como Unidade Consumidora e Produtora junto com os Mercados. Nas 



71 

 

matérias sobre o desenvolvimento econômico, a ênfase muda um pouco, pois pela 

primeira vez são avaliados modelos econômicos de teóricos como Solow, Cobb-Douglas, 

Neokeynesianos através de Joan Robinson e Kalder, Lewis, deixando de lado propostas 

estruturalistas e de autores da economia brasileira.  

 Para os economistas recrutados em dito período contextual são adotadas também 

exigências de conhecimentos em economia monetária. Especialmente sobre 

conhecimentos sobre o BACEN, pagamentos internacionais, sistema fiscal, despesas 

públicas para o investimento privado, empréstimos públicos, economia privada e saberes 

sobre mercados financeiros.  

 Quando adentramos nos conhecimentos de economia aplicada, a ementa exige 

saberes sobre estudo de mercado; dimensão e localização de projetos; investimentos e 

estrutura da produção e custos; financiamento através de mercado de capitais, fontes e 

uso de fundos. Finalmente, para os conhecimentos sobre estatística, os conteúdos deixam 

de ser conhecimentos introdutórios e são exigidas teorias de regressão e noções de 

identificação de variáveis endógenas predeterminadas e sistemas recursivos. Em suma, 

no período do milagre econômico, a entrada de funcionários técnicos do BNDES começa 

dar traços de uma orientação mais aberta para políticas públicas, cujas diretrizes 

convergiram com maior incidência na mudança da política nacional orientada para a 

“estatização” do setor privado via mercado de capitais e financiamento de crédito para 

estas empresas.  

Não é coincidência que as reformas estruturais do SFN, junto com a orientação 

dos empréstimos públicos para o setor privado, criem um arco de convergência com as 

exigências demonstradas para funcionários técnicos de base do próprio BNDES. 

BACHILLER (2012) observa que o papel fundamental do Banco foi o financiamento para 

o setor privado, e Bugiato (2016) reforça sua análise através dos dados levantados no 

Sistema BNDES, para tal período.  

 

2.2.2 Desenvolvimentismo, técnicos do BNDES, e crises financeiras 1974-1980 

 

 Através da conjugação de variáveis observadas por Bachiller (2012), podemos 

dizer que durante este período, o BNDES continua dando enfoque a empréstimos para o 

setor privado, com uma matriz econômica heterodoxa através de uma rígida planificação 
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econômica. No Brasil, em termos macroeconômicos, este contexto ficou marcado pelo I 

e II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). Segundo o autor, o papel do BNDES 

para o período, configurou estreitos vínculos da instituição com o desenho e 

implementação dos PND’s. 

 Os dois choques econômicos da década de 1970 forçam um planejamento 

econômico maior em termos da política nacional. Portanto, a política econômica adotada 

durante período em forma de PND’s teve como objetivo mitigar efeitos negativos 

causados pelos petrodólares através da criação de um parque industrial de bens de capital 

e insumos básicos. (BACHILLER, 2012, p.98) 

 A criação dos programas anteriores de Financiamento à Pequena e Média Empresa 

como FIPEME e FINAME estão vinculados para articular uma política econômica da 

década. Estas subsidiárias do BNDES promovem modificações importantes para este 

período Bachiller (2012); Klüger (2015); Prochnik (1995, 2006). 

 Em 1971, o Banco deixa a função de autarquia e passa a operar como empresa 

pública. Esta nova formatação, como podemos ver, desvincula fundos do BNDES do 

Orçamento Geral da União (OGU), dando maior autonomia para a instituição tanto na 

captação de recursos através de crédito, quanto à contratação de pessoal. Criam-se, desta 

forma, empresas subsidiárias, que posteriormente se articulam no Sistema BNDES. 

(BACHILLER, 2012, p.98) 

 Em 1974, três empresas vinculadas ao Banco são criadas, no caso, Mecânica 

Brasileira S.A. (EMBRAMEC), Insumos Básicos S.A (FIBASE) e Investimentos 

Brasileiros S.A (IBRASA). (KLÜGER, 2015, p.93).  

 Observando a captação de recursos da instituição, percebe-se que o estatuto de 

autarquia para empresa pública do BNDES reflete de maneira clara sobre a mobilização 

de recursos do Banco. A dotação de empréstimos nacionais tinha até então, a maior parte 

do seu volume, provinha através de dinheiro do imposto de renda ou recursos vinculados 

ao FINAME, sujeitos especialmente à negociação e barganha com gestores da Ditadura.  

“A partir de 1974 [...] coube ao BNDES a administração dos recursos oriundos 

da arrecadação das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) 

e o Programa de Formação para Patrimônio do Servidor Público (Pasep), [...] 

criados em 1970. Com isso, a entrada de recursos volta a estabilizar-se e o 

BNDES torna-se apto a atender às crescentes demandas por financiamento 

verificadas na década de 70. Mais uma vez, a principal fonte de recursos do 

BNDES é desvinculada do Orçamento fiscal. Se o adicional ao imposto de 

renda, por seu caráter de complementaridade [...], desta vez a origem 
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“contribuições sociais” desvincula ainda mais fortemente os recursos do Banco 

das disputas correntes pelos recursos da arrecadação de impostos federais.” 

(PROCHNIK, 1995, p. 147) 

 

 O PIS era recolhido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e o Pasep ficava a cargo 

do Banco do Brasil (BB), depois das operações de desconto de rendimentos, abonos ou 

cotas para trabalhadores, procedia-se ao repasse dos recursos para o BNDES. A 

unificação destas arrecadações em 1976 formam o Fundo de Participação PIS-Pasep e 

suas aplicações ficam sob o controle do BNDES. (PROCHNIK, 1995, p. 147) 

 Como mencionado, essas mudanças implicaram em maior autonomia e uma 

dotação orçamentária mais segura, uma vez que, as barganhas políticas se reduziam de 

forma relativa. Os Reflexos destas mudanças anunciaram uma nova formatação para a 

contratação dos funcionários técnicos do BNDES. Os concursos públicos da segunda 

metade de 1970, aumentam em termos de volume, diversificação de carreiras e 

simultaneamente, numa nova formatação de seleção pública para atender as demandas do 

Banco.  

 O intervalo temporal analisado demonstra uma preocupação para preencher todos 

os cargos internos do Banco. Advogados, Contadores, Administradores, Economistas, 

Engenheiros de sistemas e Engenheiros foram contratados divididos em 4 concursos 

públicos para os anos de 1975, 1976, 1979 e 1980. Ressaltando a dificuldade de identificar 

o tipo de cargo por carreira específica que também Elisa Klüger (2015) denotou, pois, por 

exemplo, para o concurso de 1976 não se realizou uma chamada pública por carreira e 

sim, por Programa, isto é, administradores, contadores, advogados, economistas e 

engenheiros, deveriam se enquadram em um dos treze programas específicos anunciados 

pelo Banco.  

 Realizando um esforço maior, através das ementas, é possível observar 

especificidades curriculares, que nos permitiram definir as carreiras que pleiteavam 

determinados programas.  O novo método lança, pela primeira vez, bibliografia específica 

para cada área, também nos demonstra a incorporação de subsidiárias, aumento de 

recursos e o compromisso do BNDES com a política econômica nacional intrejetada na 

instituição, reorganizando o quadro de funcionários técnicos para a época.  

 A diferenciação por programas também nos permite observar os tipos de 

profissionais necessários para operar dentro da instituição segundo áreas; tomemos, por 
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exemplo, os programas 11 e 12 e como foram requeridos conhecimentos para economistas 

sobre áreas complementares.  

 O Programa 10 exige domínios sobre conhecimentos e análise microeconômica 

de projetos, avaliação de preços, matemática financeira, estatística, pesquisas 

operacionais e conhecimento de instituições financeiras com ênfase para habilidades 

sobre Bancos de Desenvolvimento e Bancos de Investimento, BACEN e incentivos 

fiscais além de contabilidade geral.  

  O programa 11 se orienta para economistas especializados em planejamento 

econômico, ou seja, são exigidas habilidades em macroeconomia, enfatizando o 

crescimento e Desenvolvimento Econômico, além de conhecimentos em finanças 

públicas, estatística e pesquisa operacional.  

 Outras diferenças para economistas é marcada para 1975 e 1979. No ano de 75, 

os economistas recrutados com especificidades em quatro eixos principais: Análise 

econômica de Projetos, Mercado de Capitais, Planejamento Econômico e Estudos 

Setoriais e Pesquisa. Sobressai também para este ano preocupação para conhecimento de 

políticas monetárias, bolsa de valores, contabilidade, SFN, estrutura e conhecimentos do 

Mercado de Capitais Brasileiro e conhecimentos para Sociedades Anônimas.35 

 Após a segundo choque do petróleo em 1978, o BNDES, através de edital para 

economistas em 1979, O BNDES realiza uma nova chamada para concurso público às 

vésperas da implementação do III PND. A Estrutura de avaliação sai do padrão de 

Programas, e retorna aos tipo de avaliações anteriores, entretanto, o perfil exigido muda 

drasticamente. Os novos economistas são avaliados em áreas de contabilidade gerencial, 

administração financeira, análise e avaliação de projetos, conhecimentos em macro e 

microeconomia, economia brasileira, mercado de capitais e estatística.  

  Pela primeira vez, economistas necessitam ter entendimento sobre áreas que não 

estavam em pauta dentro do BNDES. Portanto foi enfatizada em grande parte do processo 

a área do mercado de capitais, as exigências orientaram sobre saberes de legislação, 

                                                 
35 Relembrando que o Banco cria a Mecânica Brasileira S.A. (EMBRAMEC S.A.), Insumos Básicos S.A. 

(FIBASE S.A.) e Investimentos Brasileiros S.A. (IBRASA S.A.), reforçando nossa hipótese de adequação 

e absorção de novas demandas técnicas para alinhar pessoas com expertise em setores que demandavam 

esta perícia, no caso, especialistas em convergência com as novas empresas.  
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requisitos de oferta pública, underwriting de ações e contratos underwriting36. Tornou-se 

necessário o conhecimento de underwriting, de debêntures e de conhecimentos 

localizados na especialização de apoio à capitalização da Empresa Privada Nacional e 

considerações sobre o lançamento de ações.  

 Para os especialistas em direito, que entraram nos concursos públicos de 1975, 

1976 e 1979 ocorreu algo similar. Em 1976 estes profissionais ingressaram através dos 

Programas 8 e 9. O ingresso para advogados para 75 foi baseado em na análise de 

currículo37 mais uma análise jurídica de projetos, saberes sobre mercado de capitais e 

especificidades em direito contencioso.  

 Para as entradas em 1976 foram realizadas duas seleções, em duas áreas do Direito 

específicas. A estrutura destas duas seleções obedece a uma ordem dividida em uma parte 

geral, que foi aplicada para os dois tipos de advogados, isto se deu sobre conhecimentos 

e a eficácia da lei no tempo e no espaço; aquisição e perda de direitos; sujeitos de direito 

(pessoas naturais e pessoas jurídicas); sociedades civis e comerciais; teoria geral das 

obrigações; teoria geral de títulos de crédito e legislação específica sobre o BNDES38. 

Entre as especificidades dentro de cada programa de seleção para advogados, o 

programa 8 demandou conhecimentos sobre organização nacional; obrigações tributárias; 

sistema tributário nacional; imposto de renda de pessoa jurídica com ênfase em Royalties; 

impostos sobre minerais, eletricidade, combustíveis e lubrificantes, adentrando em fundos 

de participação dos Estados e Municípios e IOF; política fiscal; SFN; mercado de capitais; 

comércio exterior; regime do capital estrangeiro; e finalmente, conhecimentos sobre 

poderes e atos de administração pública acompanhando servidores públicos do Estado.  

Por outro lado, o Programa 9 delimita os conhecimentos específicos da seguinte 

forma: objeto de direito, bens e patrimônio; direitos reais de garantia; contratos e 

dispositivos de compra e venda; contratos transmissivos de uso, locação e outros tipos de 

                                                 
36 “Lançamento de ações ou debêntures para subscrição pública. A colocação desses títulos é feita, em geral 

por um Banco de Investimento, muitas vezes associado a outras entidades financeira. Três tipos de contrato 

podem ser realizados entre a empresa que lança os títulos e a financeira que os coloca junto ao público: 1) 

straight  - A financeira subscreve a totalidade do lançamento, pagando-o diretamente à empresa; 2) stand-

by -  a financeira compromete-se a subscrever os títulos não adquiridos pelo público; 3) best-efforts – a 

financeira compromete-se a esforçar-se para vender os títulos, sem assumir a responsabilidade de 

subscrevê-los, e devolve à empresa aqueles não adquiridos pelo público.” SANDRONI (org), 1999, p.619)  
37 O Curriculum Vitae foi exigido para todos os cargos de nível superior em 1975, ou seja, advogados, 

contadores, economistas e engenheiros. 

38 Leis, 1.628/52; 2.973/56; 5.662/71 e Decreto 73.713/74 
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contratos; posse; propriedade material; propriedade industrial; Sociedades Anônimas; 

contratos de garantia; contratos bancários; seguros; insolvência e concurso de credores, 

falência; registros públicos e mercado de capitais.  

Ao que tudo indica, no que tange para profissionais formados em direito, o 

primeiro programa se orienta para as formas de financiamento através de saberes sobre 

tributação e o arcabouço nacional de arrecadação de recursos, enquanto o segundo 

programa realiza uma demanda para um controle legal sobre o próprio patrimônio do 

BNDES em sua relação com as empresas recentemente adquiridas em forma de 

participação acionária.  

A seleção para profissionais do Direito de 1979 muda novamente, pois se retira o 

Curriculum Vitae como requisito. Nos dois concursos públicos realizados neste ano, 

(re)organiza-se a avaliação no formato dos processos seletivos de 1964 e 1973, ou seja, 

entram ementas para direito civil, comercial, tributário e processual. Contudo, é deixado 

de lado o conteúdo referente a direito sobre desenvolvimento, assinalando a perda de 

fôlego do desenvolvimentismo enquanto processo dentro das esferas políticas nacionais. 

 OS processos seletivos para este período, a entrada de engenheiros para concurso 

público de 1975 traz tendências de avaliações mais específicas. São chamados todos os 

engenheiros que tenham capacidade técnica em projetos para diversos tipos de indústria. 

Totalizando 30 vagas, o Banco tem por foco engenheiros que saibam operacionalizar 

projetos para indústrias química, petroquímica, papel celulose, siderurgia, metalurgia, 

mineração, indústrias mecânicas, indústrias de bens de capital, agropecuária, 

abastecimento e, de forma diluída nessas especificidades, projetos de infraestrutura. 

 Além das diversificação de especialização setorial, para engenheiros neste ano, 

foram exigidos conhecimentos sobre engenharia econômica, know-how sobre 

administração da produção, orçamento de investimentos e sobre tecnologias específicas 

para equipamentos destas indústrias, e por último, começa a se esboçar necessidades 

sobre conhecimentos sobre poluição e preservação do meio ambiente.  

 A próxima onda de engenheiros incorporados ao BNDES é recrutada em duas 

chamadas públicas para o ano de 1979. A ênfase geral do concurso para engenheiros no 

final da década, novamente sofre leves mudanças, contudo, elas convergem para a 

explicação da perda do fôlego do próprio período desenvolvimentista e aparecem novas 

preocupações no que diz respeito dos problemas estruturais brasileiros.  
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 Para a primeira leva de engenheiros é requisitado conhecimentos na área de 

planejamento. Neste sentido, são incorporados engenheiros com conhecimentos 

específicos no desenvolvimento brasileiro recente, a combinação entre setor externo e 

desenvolvimento brasileiro, um olhar específico sobre crescimento econômico e a 

urbanização brasileira. Outras especificidades referem-se a o setor público na economia 

brasileira, o desemprenho do setor industrial brasileiro e o papel do BNDES no 

desenvolvimento econômico no Brasil.  

 Em relação às mudanças é possível observar como as demandas nacionais 

orientam mudanças no próprio currículo ao qual o corpo técnico do Banco deve se ajustar. 

Nesta onda de engenheiros em sistemas de informação (SI), aparece, pela primeira vez, a 

mudança da informatização da instituição, isto é, a própria mudança no quadro de 

funcionários denota uma nova forma de organização do Banco, através de exigências 

específicas em processamento de dados, métodos quantitativos, linguagens de 

programação como IBM Mathematical Formula Translation System (FORTRAN) e 

Common Business Oriented Language (COBOL), banco de dados e uma visão para 

análise de projetos de sistemas.  

  Na segunda onda de engenheiros, são chamados profissionais específicos39, foi 

possível observar uma drástica mudança em relação às exigências para esta carreira, uma 

vez que, pela primeira vez, capta-se engenheiros voltados para a operacionalização de 

projetos concretos cuja ênfase está na produção. Para esta leva de engenheiros foi exigido 

conhecimentos de matemática financeira, estatística, pesquisa operacional, contabilidade, 

estudos de mercado, análise de projetos do BNDES com ênfase no controle de poluição, 

tecnologia, Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e (FINEP), Bancos de 

Desenvolvimento (BD’s) e Bancos de Investimento (BI’s) como subsidiárias e incentivos 

fiscais. Por outro lado, também foi necessária ter capacidade técnica em áreas de 

microeconomia, política e administração financeira e mercado de capitais40.   

 Os contratos para Administradores aparecem em 1975, em 1976 e 1979. Em 

questão de exigências, as orientações para cada administrador, variam dependendo do 

                                                 
39 Engenheiros especialistas em Ciências da Computação, pois, a partir de 1975 são contratados auxiliares 

técnicos ou técnicos em Sistemas de Informação (SI) de diversas áreas exatas, objetivando conhecimentos 

parecidos com os mencionados. 
40 Na área de mercado de capitais, são cobrados conhecimentos de underwriting de ações e debêntures; 

programas especiais de apoio à capitalização de empresas nacionais e leis sobre este tipo de operação; 

aportes de capital; análise financeira; análise bursátil e conhecimentos sobre decisões para lançar ações.  
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ano. Em 1975, além de conhecimentos em português, matemática e estatística, um 

administrador deveria demonstrar domínio sobre administração geral, contabilidade, 

serviços gerais e conhecimentos sobre arquivo técnico, ademais, era exigido um 

conhecimento sobre gestão de pessoal.  

 Em 1976, os administradores se dividem em três programas (programas 4, 5 e 6), 

o primeiro (programa 4) com ênfase no planejamento com exigências sobre planejamento 

estratégico global e meio ambiente, organizações, controle, marketing e, finalmente, 

análise e avaliação de empresas.  

 O programa 5 dá ênfase a parte sobre administração de cargos e salários, isto é, 

organização de administração de salários; planejamento de cargos e salários; 

levantamento de funções; classificação de funções; pesquisa salarial; avaliação de cargos; 

estruturas dos cargos; métodos de pontos; estruturas salariais; salários diretos e indiretos; 

implantação e extinção de cargos e salários; planejamento e montagem de projeto de 

cargos.  

 O programa 6, por outro lado, teve por objetivo a administração de material e 

patrimônio. Consistia em demandas teóricas sobre administração, aquisição, 

armazenamento, controle, previsão de materiais e planejamento de estoque, controle 

físico de material permanente e noções gerais sobre o assunto.  

 Em 79 se realizou-se duas chamadas públicas para administradores especialistas 

em áreas diferentes. Na primeira, foi solicitado conhecimentos em mercados de capitais, 

desta forma apareceram tópicos de underwriting de ações e debêntures. Todavia, o futuro 

administrador precisava ter domínio na área de apoio à capitalização da empresa privada 

nacional, saber sobre aportes de capital e análise econômico-financeira. Finalmente, este 

tipo de técnico precisava estar dotado de capacidades sobre planejamento, quer dizer, 

estar atualizado em questão do desenvolvimento brasileiro recente, o setor externo em 

relação ao desenvolvimento brasileiro e noção sobre o crescimento econômico e os 

problemas da urbanização no país.  

 A segunda chamada pública para administradores no mesmo ano, se resume em 

dois eixos fundamentais. O primeiro sobre o campo instrumental, com ementa sobre 

liderança, motivação, controle, descentralização x centralização, visão sistémica e 

planejamento administrativo por objetivos. Dentro do campo específico, a demanda está 

relacionada a administração de recursos humanos e materiais, acompanhadas de 
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conhecimentos em administração financeira sobre normativas do BACEN, cálculo da 

dívida pública e remessas de aplicações estrangeiras. Todavia, este cargo solicitou, 

noções sobre análise organizacional, através de planejamento estratégico, controle, 

marketing, e análise e avaliação de empresas.   

 Entre 1974 e 1980, os contadores também foram chamados para compor o corpo 

técnico do BNDES. Três concursos públicos ocorreram no intervalo temporal, 1975, 1976 

e 1979. Contadores escolhidos no concurso público de 75 foram submetidos a uma 

avaliação específica sobre Análise Financeira-Contábil de Projetos.  

 Basicamente, os conhecimentos requeridos, mencionados no edital, orbitam 

dentro dos temas de análise retrospectiva e prospectiva da situação financeiro-contábil 

das empresas; análise de custos industriais; administração financeira; matemática 

financeira; fluxo de caixa; análise de risco; acompanhamento de projetos; auditoria; 

legislação fiscal e tributária.  

 Para a seleção de 76, os contadores deveriam se enquadrar no programa 13, 

dividindo a prova em eixos que exigiram noções de contabilidade41, auditoria, noções de 

estatística e matemática financeira com a inclusão de itens referentes a ‘equivalência de 

capitais’ e ‘amortizações de empréstimos’. No final da década de 70, as exigências para 

contadores contratados dentro da instituição analisada, mantém constantes anteriores e 

incorpora novas exigências, isto é, em questão de saberes sobre contabilidade e 

matemática financeira, estatística, são mantidos. Entretanto, se inclui uma gama de 

exigências nunca antes exigidas e se retiram outras. 

 As auditorias perdem volume de exigências, enquanto são incluídos temas sobre 

política de administração financeira, legislação comercial, fiscal e tributária, 

conhecimentos sobre análise econômico-financeira das empresas, contabilidade de custos 

e mercado de capitais42. 

 Como observado, todos os cargos são atualizados durante o período, mais do que 

isto, questões de mercado de capitais e financeirização do corpo técnico se tornam uma 

exigência até para alguns engenheiros no final da década. Segundo Klüger (2015), o 

                                                 
41 Conhecimentos de patrimônio; contas; registros contábeis; comprovantes; lançamentos; balancetes de 

verificação; inventários; balanços; análise de balanços; controles contábeis; folha de pagamento, além de 

conhecimentos em contabilidade comercial, industrial e bancária.  
42 Underwriting  de ações e debêntures, requisitos e características da emissão, contratos underwriting, 

requisitos da oferta pública e a normativa legal aplicável, neste caso, a lei 6.404/78 e a lei 6.385/78.  
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concurso público de 1979 somente foi aberto para o pessoal interno ao banco, confirmado 

em nossas análises.  

 Se a análise de Klüger (2015) se limitou a engenheiros, economistas, advogados 

e contadores, percebemos que dentro dessas nuanças, a década se divide em duas partes, 

sendo que na primeira metade da década de 1970, o BNDES reitera esforços com o II 

PND, renovando seu corpo técnico, com orientação ainda para projetos com enfoque para 

empresas privadas em insumos básicos. A segunda metade da década de 1970 a 

instituição reorganiza suas prioridades no contexto do III PND, através da contratação de 

técnicos mais diversificados e com foco no mercado de capitais e reforços na área 

financeira e especializados em planejamento.  

“Conclui-se, portanto, que a tendência de reforço da área financeira, que teve 

início com a inclusão do exame de matemática financeira, em 1973, acentuou-

-se ao longo da década, passando pela seleção de especialistas para as áreas de 

mercado de capitais e análise financeira em 1975-1976, até em 1979 ocupar 

metade do programa da seleção. Esse novo enfoque foi certamente 

indissociável da criação das três subsidiárias voltadas à atuação do Banco no 

mercado de capitais em 1974” (KLÜGER, 2015, p.96) 

  

Os editais lançam luz de alguns aspectos relevantes, especialmente no período em 

que o BNDES ganha mais garantia de fontes de recursos e fortalece a instituição com a 

mudança de seu estatuto de autarquia para Empresa Pública. Sob a ótica das principais 

lideranças e políticas econômicas para o período, Bachiller (2012) aponta uma 

reorganização institucional convergente com órgãos de política econômica do país. 

Contudo, estes reflexos também aparecem no recrutamento e aptidões acadêmicas 

exigidas para cada cargo de funcionários técnicos do BNDES.  

“Desde 1970 y hasta 1979, el ministro de Planejamento, João Paulo dos Reis 

Velhoso – que provenía del IPEA-, y el presidente del BNDES, Marcos 

Vianna, fueron, junto con el Ministro da Fazenda Mario Enrique Simonsen los 

principales responsables del diseño de la política económica, ensayando 

primero el I PND y finalmente gestando el definitivo II PND. Esta función de 

dirección de la política económica, junto al resto de organismos de la Secretaria 

de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN), se vio reforzada con 

las reformas que le llevaron a convertirse en una empresa pública y que 

integraron en su estructura a las subsidiarias que componían el “sistema 

BNDES”. Todo ello reforzó su capacidad no sólo para diseñar planes de 

desarrollo, sino para poder captar recursos y realizar préstamos con más 

eficiencia, pudiendo así ejecutar con mayor falibilidad el II PND. Sin embargo, 

la implantación de los planes de desarrollo sólo se podían mantener mediante 

el recurso al endeudamiento externo, cuyo flujo cesó a partir de 1980...” 

(BACHILHER, 2012, p.143) 
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2.3 Desenvolvimentismo em colapso, técnicos disputando a política pública no 

BNDES (1980-1990) 

 

 A tendência dos contratos no final da década de 1970, demonstra que o BNDES 

passa por uma mudança estrutural significativa. Pelo conteúdo programático dos últimos 

dois concursos públicos, é possível evidenciar a virada das políticas endógenas e 

exógenas no próprio Banco. Não é acaso que o BNDES solicite a seus candidatos 

capacidades técnicas mais próximas de um banco de investimento do que expertise em 

áreas afins com bancos de porte desenvolvimentista.  

 Os reflexos da Crise dos anos 70 dentro do Banco evidenciam a estratégia do 

BNDES em relação a mudança de seus objetivos. Segundo Bachiller (2012), as frentes 

adotadas dentro da instituição tinham como alvo a mitigação dos problemas sociais da 

época. Um exemplo desses problemas é justamente a incorporação dentro da ementa dos 

concursos públicos em 79 de conhecimentos sobre problemas e questões urbanas 

recentes. 

 No início da década de 80, surge um fundo com os problemas que a recente virada 

do Brasil rural para o urbano estava à tona, neste sentido, cria-se o Fundo de Investimento 

Social – FINSOCIAL43, assignado ao Banco por João Figueiredo em 1982. O BNDES 

ganha sua última sigla. O FINSOCIAL teve por foco o desenvolvimento social, criando 

programas de alimentação, habitação, saúde e educação e apoio ao pequeno produtor. O 

BNDES deixa seu vínculo de dependência com a Secretaria de Planificação e é 

enquadrada no Ministério de Comercio e Industria, criando em 1984 o Programa de Apoio 

ao Incremento das Exportações para empresas nacionais seguindo objetivos bienais. 

(BACHILLER, 2012, p.93) 

“Este último programa, junto con los cambios internos ocurridos tras la 

implantación de la planificación a partir de escenarios pueden considerarse 

como el embrión de una de las mayores innovaciones lanzadas por el banco: el 

concepto de Integración Competitiva (Mourão, 1994). Con este proyecto 

lanzado en 1988, el banco pretendía superar la vieja dicotomía proveniente del 

pensamiento estructuralista entre el desarrollo guiado por las exportaciones y 

desarrollo guiado por el mercado interno. Para ello, se definieron programas 

que aumentasen la integración entre mercado brasileño y los mercados 

                                                 
43 “Em 1982, instituiu-se o Fundo de Investimento Social, que teve como fonte de recursos a arrecadação 

de contribuição social de 0,5% sobre a receita bruta de empresas públicas e privadas que realizavam venda 

de mercadorias, assim como das instituições financeiras e das sociedades seguradoras. O s recursos seriam 

administrados pelo BNDES e aplicados em programas e projetos definidos pelo presidente da república. 

Neste mesmo ato acrescenta-se “Social” à denominação BNDE. Parcela pequena dos recursos arrecadados 

foi efetivamente destinada ao BNDES (Decreto-Lei 1.940, de 25.05.82)” (PROCHNIK, 1995, p. 150-151) 
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internacionales, dando cabida a la competencia con las empresas extranjeras, 

así como fomentando también que las empresas brasileñas compitiesen en el 

exterior, a partir de una continua elevación de la productividad de éstas 

(BNDES, 2002). Esta nueva definición del papel del banco como financiador 

de la competitividad y la productividad, junto con el proceso de privatización 

iniciado a mediados de la década de 1980 marcaron la tendencia, ya no sólo 

del BNDES sino de toda la economía brasileña durante la siguiente década y 

media.” (BACHILLER, 2012, p. 94) 

 

Em termos macroeconômicos, este período realça a necessidade de controle da 

inflação, ao passo que o abandono da fase da industrialização por substituição de 

importação acaba sendo substituída por políticas que ensejam traços para tornar o balanço 

de pagamentos positiva, desta maneira, uma política econômica para apoio as 

importações tornou-se necessária. (BNDES,2002) 

Bachiller (2012) cita que no momento, o regime autoritário denota traços de perda 

de capacidade do Estado para fixar e implementar políticas econômicas. O Fracasso do 

III PND demonstra a linha frouxa sobre a capacidade coordenadora do Estado para com 

o país. O Brasil desde a segunda metade da década de 1980 até a estabilização econômica 

com o Plano Real em 1994 em várias tentativas que culminaram com a implantação de 

ajustes de estabilização monetária, de preços e a adoção de bases liberalizantes para a 

posterior década.  

Elisa Klüger (2015) nos apresenta o período de pelo menos 14 anos, ou seja de 

1980 até 1994. Dentro do escopo de pesquisa da autora, “Os anos de crise, o caos e o fim 

do enfoque setorial impactaram também nos concursos públicos. O Banco ficou de 1979 

a 1983 sem ter nenhum processo de seleção para as quatro carreiras em consideração.” 

(Klüger, 2015, p.98) 

Nossa autora atribui mudanças drásticas durante a gestão interna de Luiz Antonio 

Sande de Oliveira (1979-1983) sob o comando ditatorial de João Figueiredo. Esta 

indicação foi uma concessão para lideranças regionais que apoiaram o regime. Segundo 

relatos levantados por Klüger (2015), houve uma tentativa de transformar o Banco para 

interesses particulares.  

“O panorama foi, então, de crise política interna e colapso da possibilidade do 

Banco de exercer a sua função de financiador do desenvolvimento em uma 

economia que desaquecia, na qual as empresas sequer tinham condições de 

honrar as dívidas contraídas. No início, o BNDE empenhou-se em apoiar 

empresas consideradas estratégicas, sanear suas finanças e, assim, evitar 

maiores danos. Ao poucos, os técnicos passaram a se perguntar, novamente, 

qual deveria ser o foco de sua atuação no novo contexto, razão pela qual 
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procuraram organizar um processo de planejamento estratégico interno. O 

comitê de planejamento foi formado pelos chefes de departamento e 

superintendentes do Banco. Eles procuravam fazer uma política de dentro para 

dentro, excluindo a direção que rejeitavam. A instabilidade administrativa era 

tamanha que os técnicos sequer conseguiram debater suas propostas com a 

diretoria.” (KLÜGER, 2015, p.97)  

  

Os concursos públicos entre 1980 e 1984 se resumiram a entrada de técnicos 

auxiliares administrativos e técnicos em computação. Para os primeiros, foi uma prova 

simples e sem muitas exigências, com ênfase em apoio para os serviços administrativos. 

Os segundos eram para análise de sistemas de informação, e respectivamente auxiliares 

na área, isto é, pessoal capacitado para atender demandas do próprio SI interno e 

manutenção do equipamento patrimonial referente a computadores e redes.  

 Entre 1984 e 1987 se retomou os concursos públicos para técnicos de maior 

importância dentro do Banco. Isto é, para advogados, contadores, economistas e 

engenheiros. Através destes contratos, observou-se a relação entre o Estado com o 

BNDES em relação à política interna e nacional na qual o país estava navegando, 

especialmente no que diz respeito ao apoio para empresas as exportações, na tentativa de 

captar fundos em moeda estrangeira.  

 Ao analisar a entrada por carreira para o período, as exigências para formados em 

Direito estão relacionadas a Direito Constitucional; Direito Administrativo; Direito 

Tributário e Financeiro; Direito Civil; Direito Comercial e Empresarial, especialmente 

para áreas de interesse sobre títulos de crédito empresarial, crédito público, e regime de 

capital estrangeiro e as respectivas Leis e Decretos anunciados entre 1967 e 1986.  

 Os contadores contratados para o período necessitaram apresentar capacidades 

técnicas sobre tópicos específicos da contabilidade enquanto carreira, e tópicos que pela 

primeira vez aparecem como exigência para esta classe de profissionais. Neste sentido, 

são exigidos conhecimentos sobre ‘avaliação e contabilização em sociedades controladas 

e coligadas’, e ‘fusão e incorporação de empresas’.  

 Na mesma chamada pública, no caso dos economistas, é possível observar que 

análises deixaram de ser cobradas e tópicos referentes a economia brasileira se resumem 

a conhecimentos sobre FINAME, BB, Banco nacional de Habitação (BNH), 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), Financiadora de Estudos 
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e Projetos do BNDES (FINEP) e Certificados de Depositos Interbancários (CDI). 

Entretanto um tópico que ganha relevância é o de economia internacional.  

 Na área de economia internacional, o que é cobrado dos futuros funcionários do 

BNDES é conhecimento sobre vantagens comparativas, multiplicadores de comércio 

exterior, contas externas (balanço de pagamentos, balança comercial, balanço de serviços, 

movimentos de capitais); formas de financiamento do déficit em conta corrente de 

balanço de pagamentos; funções características das agências internacionais (BID, BIRD, 

FMI); Formação da taxa de câmbio; formação da Carteira de Comércio Exterior do Banco 

do Brasil (CACEX) e finalmente, instrumentos de comercio exterior.  

 À luz das evidências documentais, é claro que a primeira metade da década de 

1980 dentro do BNDES, a implementação de algumas estratégias do governo federal 

foram mal sucedidas, ou de certa forma, com pouca ligação coordenadora. Entretanto, em 

1984 já aparecem traços determinantes tanto para a primeira metade dos 80, quanto para 

a segunda. A inclusão das subsidiárias ao BNDES participações (BNDESpar) em 1982 

demonstra uma preocupação do Banco para a formação de um bloco mais coeso em 

relação às políticas internas institucionais para garantir operações do Banco no mercado 

de capitais.  

A compra de participação acionária dentro de empresas para funcionar como 

Carlos Lessa (2014) e Bachiller (2012) nomearam, “hospital de empresas” através do 

sistema recém criado.  

“Eu quando assumi o BNDES disse que o BNDES era hospital de empresa, 

tomei porrada por todos os lados, o que o Luciano fez foi uma história de 

limpeza; salvou uma empresa nacional importantíssima, de um setor aonde nós 

dominamos a tecnologia, nós somos liderança na engenharia florestal e fibra 

curta. Você sabe que a celulose dá no Brasil em 7 anos, e na melanésia o tempo 

é 20 anos? Até o pinho a gente consegue em 8 ou 9 anos celulose, na Honduras 

leva 12 anos, nós temos vantagens espetaculares em matéria de papel celulose. 

Vão desaparecer com esses negócios que vocês estão fazendo? E vão, vocês 

são destruidores do patrimônio, mas o Luciano fez certíssimo.” (Entrevista 

cedida ao grupo de pesquisa). 

 

A segunda metade da década de 80 está marcada por grandes convulsões sociais, 

a falência do III PND, e as condições da política econômica bastante erodidas. No plano 

político, o desgaste era evidente. As forças democráticas organizavam grandes 

manifestações na esfera da sociedade civil. Grandes mobilizações em todo o país 
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culminando com o regime ditatorial derrubado o 15 de janeiro de 1985. (MEMORIAS 

DO DESENVOLVIMENTO VOLUME 5, p. 21) 

Pressões externas também se tornaram presentes no contexto. No plano externo, 

o país sentiu efeitos do aumento da taxa de juros dos EUA, promovendo desta maneira 

uma alça nas taxas de juros internacionais. Com a crise, em 1979, o Brasil sentiu a crise 

devido a dependência da importação de petróleo, e a taxa de juros desfavorável para a 

época. A moratória do México em 1982 acendeu a luz vermelha para mercados 

financeiros internacionais na sua relação com América Latina. (MEMÓRIAS DO 

DESENVOLVIMENTO, p.24) 

O BNDES sofre grandes impactos nesta conjuntura, especialmente na forma de 

estruturar sua forma de financiamento. Com a crise da década 1970, empresas públicas 

foram forçadas a procurar fontes externas de financiamento, enquanto o Estado se 

preocupou em sanear empresas da esfera privada devido a capacidade restritas no 

mercado financeiro internacional. Dentro do Banco, não aparecem projetos de 

desenvolvimento, pois o diagnóstico demonstrava a necessidade de superação de 

adversidades do contexto de caráter inflacionário, fiscal e de dívida das empresas privadas 

e públicas. Os ajustes macroeconômicos para a época são delineados pelo curto prazo 

para tentar retomar o crescimento o mais rápido possível.  

 Com efeito, um marco emblemático para as operações do BNDES é a venda das 

ações da Petrobras em 1987 por 400 milhões de dólares. Anunciando de maneira 

sistemática, o processo de privatização de empresas incorporadas ao BNDESpar. Estas 

empresas apresentaram um quadro de inadimplência, e comprometeram o “Sistema 

BNDES”, pois 50% dos recursos da instituição estavam comprometidos nas empresas 

que compunham o Sistema.  

 Em termos de capacidades técnicas, como ressalta Klüger (2015), o BNDES 

incorporou poucos funcionários técnicos para este decênio, entretanto em 1988 houve um 

ensaio para contratações dentro do BNDES com intuição de reorganizar funcionários com 

capacidades técnicas cuja orientação está ancorada no desenvolvimentismo, concurso 

público que rapidamente foi cancelado. No bojo do ensaio do Banco é possível retratar 

de maneira mais precisa este processo histórico, para tal, incorporamos o processo 

seletivo que não vingou. Nele, foram chamados advogados, contadores, economistas e 

engenheiros das diversas áreas.  
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A “Crise de Identidade” do BNDES pode ser evidenciada no sentido interno a 

própria seleção de pessoal, pois, no final da década de 1980, a instituição tentou 

incorporar mais de 120 técnicos capacitados de diversas áreas, especialmente 

engenheiros, com um quadro interno amparado em recursos advindos da inclusão 

discricional do Fundo Amparo ao Trabalhador 44(FAT) assegurando recursos automáticos 

e independentes de políticas clientelistas para o Banco, e por outro lado, os ajustes 

exigidos pelo “Consenso de Washington” determinavam um enxugamento dos gastos 

públicos.  

Para os formados em Direito, manteve-se a estrutura de cobrança sobre os eixos 

das esferas do Direito civil, comercial e empresarial, processual civil, constitucional, 

administrativo, tributário, financeiro e direito do trabalho. Noutro sentido, os contadores 

a exigência foi parecida com a de 1984, especialmente na perícia para avaliação e 

contabilização de investimentos em sociedade controlada e coligada ao Banco e sobre 

fusões e incorporação de empresas.  

As exigências para os futuros economistas traçam com maior acuidade o problema 

pelo qual a instituição passava, muito embora as exigências se concentrem na área 

macroeconômica, especialmente nos dispêndios governamentais e formas de 

financiamento. Todavia, são exigidos tópicos como as formas de financiamento do déficit 

em conta corrente do balanço de pagamentos. 

O quadro de recrutamento de engenheiros mostra uma face de diversificação 

especificada para cada área, elemento incomum dentro dos concursos públicos de outrora. 

Foram chamados de maneira específica, engenheiros agrônomos, civil, elétricos 

eletrônicos, especialistas em minas, engenheiros navais, mecânicos, metalúrgico, de 

produção, e engenheiros químicos.  

O foco central destes concursos como um todo fora ampliar a capacidade técnica 

específica para setores aonde o banco tinha predominância na participação de suas 

operações, incluindo também conhecimentos sobre novas tecnologias e um interesse no 

                                                 
44 “A constituição de 1988 define (...) que o Programa do Seguro Desemprego seria financiado pela 

arrecadação das contribuições PIS-Pasep, da qual pelo menos 40% destinar-se-iam ao BNDES. A lei 

7.998/90 cria o Fundo Amparo ao Trabalhador (FAT), integrado pelo produto das contribuições ao PIS-

Pasep (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e pelos 

juros pagos pelo BNDES pela utilização dos recursos. A aliança entre o seguro desemprego e o BNDES 

dá-se sob a lógica de que a parcela de recursos do FAT que é gerida pelo BNDES retoma ao segmento 

produtivo sob a forma de financiamentos a investimentos geradores de renda e emprego e portanto, 

minimiza o desemprego.” (PROCHNIK, 1995, p. 147-148) 
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setor agropecuário e na agroindústria. Internamente, o BNDES organizou uma análise 

técnica sobre o diagnóstico e possíveis soluções para amortecer os impactos dentro do 

Banco. O relatório da “integração competitiva” apontou que a matriz industrial estava 

madura, e, por outro lado, a inadequação dos modelos autárquicos, geravam custos 

elevados na economia brasileira. (MEMORIAS DO DESENVOLVIMENTO, p.85) 

Tanto a venda de ações, quanto o relatório da integração competitiva, nos 

demonstram uma virada do BNDES em relação a seu papel com o Estado 

desenvolvimentista anterior. Podemos dizer, portanto, que neste período a natureza das 

privatizações demonstra alguns aspectos da redefinição da política de Estado, apontando 

a tendência (mundial) de incorporação de aspectos neoliberais dentro da política 

brasileira.  

O primeiro passo para a (re)privatização de empresas, é dado pelo BNDESpar, 

com empresas que não estavam gerando lucros nem demonstrando eficiência dentro dos 

modelos adequados para os técnicos do Banco.  

Quadro 2 - Empresas (re)privatizadas pelo Sistema BNDES durante a década de 1980 

Fonte: Memórias do desenvolvimento volume 5, p. 91 
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 Tal como é possível observar, entre 1987 e 1989, os constrangimentos financeiros 

eram tamanhos ao ponto de tomar proporções generalizadas. Tanto o Banco, quanto a 

BNDESpar, estavam apresentando déficit nos balanços internos. Especialmente a 

BNDESpar, que apresentava prejuízos financeiros desde sua criação, somente no final da 

década de 1990 o Banco e o Sistema BNDES conseguem ter lucros líquidos; contudo, as 

reformas e vendas de passivos foram a solução adotadas para salvaguardar a instituição. 

A fim de observar tal fenômeno, é possível analisar a tabela 6 na demonstração de seus 

lucros líquidos. 

Tabela 6 - Lucro líquido Sistema BNDES em milhões de reais 

Ano BNDES BNDESPar Finame 

1987 -2.002 -660 108 

1988 516 401 30 

1989 3.007 4.575 -129 
Nota: Deflacionado pelo IPCA, N.a = não se aplica 

FONTE: Memórias do desenvolvimento 5, p.98.  

  

O período é importante, pois dentro da instituição aparecem traços de acumulação 

de expertise técnica, concatenada com demandas neoliberais que apareceram na próxima 

década com maior clareza. Não obstante, acreditamos na importância de salientar a 

disputa dos desenvolvimentistas com um conjunto de projetos mais neoliberais. 

Em suma, a importância que demos a este período é justamente para o embate 

interno. A tentativa de recuperar técnicos mais especializados em estratégias 

desenvolvimentistas através do concurso público de 1988 é reflexo disto, o cancelamento 

do mesmo concurso público marca na história do Banco o esgotamento do o 

desenvolvimentismo enquanto projeto político nos bastidores da instituição. Assim, 

nestes anos, o BNDES acabou criando expertise técnica para privatizações, ainda que de 

forma embrionária.  

“É bom que não se perca de vista que, já no governo Sarney, aparecem 

elementos cruciais do neoliberalismo batendo à porta, sendo o BNDES lócus 

de algumas transformações. Como mostra Mourão Filho (1994:14), a partir do 

diagnóstico da estratégia de integração competitiva e dos “novos caminhos” 

sugeridos pelo Banco, como forma de enfrentar o novo cenário global, já se 

desenham elementos como a privatização e abertura comercial. Se essa última 

ficou a cargo de outros órgãos do governo, a privatização, no entanto, não só 

fazia parte da rotina do Banco desde meados dessa década, como ali 

encontraria solo fértil. A despeito do discurso do pragmatismo, parece inegável 

a sua compatibilidade com o novo modelo adotado na década seguinte.” 

(Memórias do desenvolvimento, 5 p. 105) 
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 A Melhor análise, a nosso ver, é a dada por BACHILHER (2012), pois na 

incorporação de variáveis analisadas, ele oferece um espectro maior para a situação 

institucional e nacional nos finais da década de 80 e a forma que a política econômica 

nacional se desenvolveu na seguinte década.   

“...entre finales de la década de 1980 y la siguiente, en el que se configuró 

paulatinamente la nueva estrategia de desarrollo liberal. El BNDES perdió su 

papel desarrollista anterior, pero recupero posiciones em la jerarquia de la 

coordinación estratégica de la política econónomica, gracias a su participación 

em el proceso de venta de las principales compañías del sector público estatal. 

(...) Esto fue así porque la estrutura institucional del programa de 

privatizaciones evolucionó sobre la base de la experiencia adquirida por las 

privatizaciones acometidas previamente por el banco. El BNDES se convirtió 

en el organismo com más capacidade para ejecutar esta política, y además, su 

diseño y sus posteriores modificaciones tuvieron mucho que ver com la 

influencia de los técnicos del BNDES. De esta forma, el banco por uma parte 

fue ganando importancia como coordenador de la principal política económica 

del período, y, por outra, fue adquiriendo uma experiencia fundamental em 

elaborarun proceso que tuvo una enorme complejidad, tanto técnica como 

política. Por eso, uma vez transcurrida esta fase de auge privatizador y de 

reforma del Estado, el banco no fue víctima de este processo de 

desmantelamento sino que recuperó uma jerarquía institucional como 

instrumento coordenador de la política económica, que no había disfrutado 

desde la época de los grandes programas de desarrollo de la década de 1970.” 

(BACHILLER, 2012, p. 273-274) 

 

2.4 “Estado pesado incomoda muita gente” BNDES e técnicos das privatizações 

(1990-2002) 

  Dando continuidade sobre a questão do desenvolvimento dentro do BNDES, a 

primeira metade da década de 1990 é marcada pela transição da fase desenvolvimentista, 

para a introjeção da própria cartilha de Washington. Isto não é inerente somente ao Estado 

Brasileiro. O neoliberalismo ganha espaço no centro e posteriormente nas periferias do 

capitalismo, embora suas dinâmicas sejam evidenciadas de forma diferenciadas, 

culminando em um processo específico em solo nacional.  

 No Brasil, como vimos, em termos institucionais, o BNDES movimentou no final 

da década de 1980 um corpo técnico capaz de arcar e executar o processo liberalizante, 

ou, em outras palavras, adquiriu uma expertise técnica sobre o assunto na venda de ativos 

públicos que estavam dando prejuízo para o Banco; todavia, esta instituição ganhou 

capacidades de implementação e definição de políticas públicas que no final da década 

de 1970 haviam sidos perdidas.  

 Bugiato (2016), analisa burguesias brasileiras enquanto blocos de poder e sua 

relação com o BNDES dirá que a hegemonia compradora assenta suas bases neste 
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contexto. Os blocos de poder na década de 1990 levam a nominação de ‘grande burguesia 

compradora’. No modelo do desenvolvimento capitalista da época, o Brasil instaura uma 

série de medidas que adequam a nominação com a abertura comercial impulsionando as 

privatizações alinhando-as às exigências do mercado. O BNDES participa 

majoritariamente com desembolsos destinados à iniciativa privada e/ou como gestor do 

Plano Nacional de Desestatização (PND) tornando o Banco em uma agência meramente 

com características de Banco gestor e executor das reformas de Estado.  

 No plano, interno, as necessidades do BNDES de adequação e renovação de 

quadros técnicos torna-se iminente já em 1988, contudo, este concurso foi cancelado. 

Segundo Klüger (2015), a geração contratada nos anos de 1970 já estava começando a se 

aposentar, apontando assim, o desafio de transmitir rapidamente as competências e o 

espírito de corpo da instituição para um novo grupo de contratados. 

 Avaliando o concurso público realizado em 1992, é possível observar as 

necessidades internas do banco em concomitância à nova política econômica nacional. 

Os ajustes, em termos de corpo técnico institucional são tamanhos, que pela primeira vez, 

40% das vagas ofertadas viria a ser composta por advogados. Isto é, das 74 vagas 

ofertadas para administradores, contadores, economistas engenheiros e advogados, 30 

eram destinadas para advogados, e de estas 22 para especialistas em Direito de empresas. 

Engenheiros ficaram com o 7,4%, totalizando 10 vagas. Economistas e contadores, 

somaram 5,28% com 14 vagas para cada cargo.  

De longe, os advogados foram os mais necessários neste quadro de adequação e 

reorganização do corpo técnico do Banco. Mais do que isto, se no final da década de 1990 

a necessidade de recrutamento era necessária - pois os quadros estavam começando a se 

aposentar, o BNDES reformulou e pautou sua política clivada em advogados 

empresariais45.  

Os administradores que ingressaram para este concurso foram escassos, 

basicamente eram 6 vagas - embora isto representasse 12,3% do total de vagas -, pelo 

conteúdo exigido, era entendido que estes deveriam apresentar conhecimentos das 

dinâmicas das organizações, administração de materiais, recursos humanos, contabilidade 

e saberes sobre análise econômico financeira.  

                                                 
45 Pela primeira vez, o Banco distingue advogados de Empresa do resto de profissionais em Direito.  
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Para o grupo de contadores, é possível evidenciar traços até dos próprios ajustes e 

as reformas pelas quais o Estado estava passando. Os formados em contabilidade além de 

apresentar conhecimentos básicos da profissão, tiveram que atualizar todo um arcabouço 

legal sobre correção monetária dos últimos anos em referência a inflação recorrente aos 

primeiros anos da década de 90. De resto, as exigências, acompanharam o concurso 

público para contadores de 1984. Quando entramos no assunto da carreira de economistas 

as premissas tem proximidade com as dos contratos dos quadros técnicos selecionados 

em 1984, desta maneira, foram exigidos conhecimentos nos mesmos eixos apresentados 

no concurso anterior.  

Apesar das proximidades exigidas para economistas que concursaram em 1984 e 

1992, houve uma virada de conteúdos que estabeleceu um novo marco para economistas 

da época. Especialmente em tópicos sobre “economia brasileira”. Dentro deste quadro, 

foi exigido conhecimento sobre privatizações, isto é, razões e seus impactos nas contas 

públicas; e também tópicos sobre ‘abertura de economia’, ou seja, razões da mudança do 

modelo de desenvolvimento, impactos na taxa de câmbio, Balanço de Pagamentos, 

inflação e crescimento econômica, e finalmente o quesito sobre Proteção econômica em 

questões sobre tarifas e restrições quantitativas.  

Dentre as vagas para engenheiros apresentam-se conteúdos bastante restritos no 

concurso público de 1992, basicamente o eixo temático para estes profissionais se dividiu 

em 3 partes. O primeiro sobre conhecimentos em ‘análise de projetos’, o segundo, sob o 

título de ‘conhecimentos básicos’ e o terceiro, sobre ‘principais processos industriais de 

infraestrutura’.  

O primeiro eixo foi o que obteve maior volume de exigências, este representou 

mais do 60% das exigências para engenheiros. Este eixo, apesar de aparentar estar 

inserido para profissionais da engenharia, tem por objetivo quesitos mais vinculados a 

questões alinhadas com o comércio e as necessidades financeiras. Sendo cobrados 

conhecimentos sobre Matemática Financeira, contabilidade de Custos, Contabilidade e 

Finanças, Análise de projetos/Investimentos, e Economia brasileira recente. Todos os 

tópicos realçam necessidades referentes a conhecimento contábil, financeiro e se vincula 

ao mercado de capitais.  

Como ressaltado anteriormente, em 1992, a maior parte dos funcionários 

recrutados pelo BNDES foi para formados em Direito. Pela primeira vez, o Banco dá 
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tanta prioridade para esta categoria, ao ponto do número de vagas representar um 

percentual majoritário no concurso público. Por outro lado, os ajustes estruturais de cunho 

neoliberal, demandaram uma reformulação do Estado em suas próprias funções que se 

evidenciou muito mais clara neste momento.  

 O pacote de privatizações, que também foi realizado pelo BNDES nos finais da 

década anterior, para empresas coligadas ao Sistema BNDES - em sua maioria, que não 

estava dando lucro -, foi ampliado e começou-se a implementar o projeto de vendas de 

empresas lucrativas, deixando para o Estado atribuições de regulador, o novo quadro, de 

fato, precisou de um corpo técnico especializado em marcos legais dentro do BNDES 

para a implementação do novo pacote.  

 Entre os advogados, foi requisitado dois tipos deles, advogados contenciosos, e 

advogados de empresas. Um como já diz a palavra é referente a disputas, o segundo tem 

por foco empresas e direitos trabalhistas. Os primeiros tiveram menos vagas, totalizando 

8. Os segundos foram lotados para 22 cargos.   

Para os advogados contenciosos, os conhecimentos requeridos tiveram relação a 

Direito civil, comercial, processual civil, processual do trabalho, constitucional e 

administrativo. Para advogados de empresas a demanda técnica esteve ancorada no 

Direito civil, empresarial e comercial, processual civil, constitucional, tributário e do 

trabalho.  

Para o primeiro grupo, o arcabouço legal exigido teve relação com os Decretos de 

Lei 2.348/24.04.8746; 2.360/16.09.8747 e o Decreto Nº 449 de 17.02.9248. Claramente a 

                                                 
46 “Altera o Decreto-lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, que dispõe sobre licitações e contratos da 

Administração Federal.” “Art. 1. Este decreto-lei institui o estatuto jurídico das licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações, concessões e locações, no âmbito da 

Administração Federal centralizada e autárquica." Ou ao Art. 19º, “§ 5º Leilão é a modalidade de licitação 

entre quaisquer interessados para a venda de bens inservíveis para a Administração, ou de produtos 

legalmente apreendidos, a quem oferecer maior lance, igual ou superior ao da avaliação." Fonte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del2348.htm acessado no dia 15/04/2018 às 

12:07. 
47 “Altera o Decreto-lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, que dispõe sobre licitações e contratos da 

Administração Federal.” “Art 21º,  § 1º A concorrência é a modalidade de licitação cabível na compra ou 

alienação de bens imóveis, e nas concessões de uso, de serviço ou de obra pública, bem como nas licitações 

internacionais, qualquer que seja o valor de seu objeto.” Fonte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del2360.htm Acessado, 15/04/2018 às 12:22.  
48 “Institui o Catálogo Unificado de Materiais, os Sistemas Integrados de Registro de Preços e de Cadastro 

de Fornecedores, na Administração Direta, nas Autarquias e nas Fundações Públicas, e dá outras 

providências.” Ressaltando no “Art 1º A licitação será sempre precedida de requisição, que importará 

responsabilidade da autoridade requisitante quanto a sua quantidade e necessidade aos serviços que lhe são 

afetos.” Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d0449.htm Acessado no dia 

15/04/2018 às 12:40 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2300-86.htm#art20%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del2348.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2300-86.htm#art21%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del2360.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d0449.htm
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descriminação do marco jurídico, exigido durante o concurso, dá mostras do novo 

reaparelhamento estatal em relação à nova reconfiguração estatal.  

 Para o segundo grupo, também foi exigido este marco legal, entretanto, foi exigida 

expertise para o Decreto-lei nº 2.300/86. Que perdeu suas atribuições jurídicas com a 

instauração da Lei 2.348/87 e 2.360/87.   

 Para estes dois grupos, é importante ressaltar que os Decretos e Decretos-lei, 

exigidos demarcam a nova conjuntura do Estado. No marco legal, se apresentam traços 

normativos sobre licitações e desapropriações do Estado em diversos âmbitos, se não que, 

há uma exigência por parte do BNDES para recrutar peritos nestes quesitos e ao mesmo 

tempo houve uma ampliação de vagas para funcionários cujas carreiras estão enfocadas 

no Direito.  

 Segundo Leme (2011), em sua análise de agências reguladores e a privatização do 

setor elétrico na segunda metade da década de 1990, o Estado começa a construir uma 

ordem de papel que gira em torno do Estado Regulador, deixando suas atribuições de 

Estado Produtor. Acentuando, desta maneira, um processo de reaparelhamento de 

autarquias e empresas estatais que começa a dar forma durante o governo Sarney e 

culmina com a crise do Setor energético em 2000, com forte participação de agentes do 

BNDES no novo projeto liberalizante.  

 

2.4.1 Privatizações pesadas e as orientações de reformas para o mercado   

 Entre 1995 e 2002, realizou-se três concursos públicos para cooptação de quadros 

técnicos do BNDES. O primeiro para esta sequência histórica, foi elaborado em 1997, 

posteriormente em 2001 e 2002. Em 97, foram chamados em regime de cadastro reserva 

profissionais em administração, análise de sistemas, comunicação, ciências contábeis, 

direito, economia e engenharia.  

 Para os profissionais de administração as exigências orbitaram em áreas das 

dinâmicas das organizações, contabilidade, análise econômico-financeira, orçamento 

empresarial, administração de materiais e administração de recursos humanos. A 

definição destas matérias, esteve idêntico ao apresentado para administradores do 

concursos de 1992. Se comparados com os administradores de 1988 (concurso 

cancelado), o planejamento, orçamento público, e conhecimentos como marketing & 
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comunicação deixaram de ser exigidos. E em 1984 podemos perceber que as exigências 

se mantém idênticas.  

 Com muita clareza, podemos observar que, administradores recrutados na década 

de 1990, seguem alinhados em termos de cobranças teóricas com os da década de 1980 - 

com exceção do concurso de 1988 que não chegou a se concretizar. Retornando para os 

finais da década de 1970, administradores, tinham como eixos principais, o mercado de 

capitais (e o apoio à capitalização da empresa privada nacional.), e o campo do 

planejamento. Outro tipo de contador, recrutado na mesma data, tem por especialidade 

áreas de recursos humanos e administração de materiais.  

 No grupo para ciências contábeis, evidencia-se que, o repertório básico para estes 

se mantém, isto é, as ementas curriculares orbitam dentro de noções de contabilidade, 

sistema contábil, estoques, demonstrações contábis, assuntos sobre inflação, auditoria, 

custos e análise financeira são requisitos básicos para eles. Entretanto, tópicos, novos são 

inseridos, e estes vão ao encontro da nova conjuntura. 

Entre as novas exigências, podemos observar que uma nova ênfase se dá para 

temas sobre avaliação de ativos (CVM # 247/9649), reorganização de empresas. Entre as 

diferenças com os concursos de 1992 e 1984 não estão mais presentes quesitos de ajustes 

patrimoniais, a fusão de incorporação de empresas e temas sobre correção monetária 

deixam de ser priorizadas. Esta última pode ser explicada pelo Plano Real, pois, em 97, 

os problemas sobre correções monetárias estava estabilizado. Se comparados contadores 

de 1979, a preocupação dada no período orbitava políticas de administração financeira 

sobre cálculo da dívida ligadas ao BNDES e subsidiárias.  

Na concorrência para a área de Direito, os assuntos se aproximam ao do Direito 

de 1992, num mix entre direito contencioso e direito empresarial. Contudo, não chega a 

ser a mesma coisa. Isto é, as demandas estão centradas no Direito civil, comercial, 

processual civil, constitucional, administrativo, tributário, e direito do trabalho.  

Para o concurso público de economistas em 1997 foi exigida, capacidade sobre 

análise micro e macroeconômico, economia internacional, economia brasileira, análise e 

                                                 
49 A instrução da Comissão de Valores Mobiliários levanta novas regras para avaliação de investimentos 

sobre controladas e coligadas na elaboração de demonstrações contábeis pelo método de equivalência 

patrimonial. Fonte: www.cvm.gov.br Acessado no dia 16/04/2018  

http://www.cvm.gov.br/


95 

 

avaliação de projetos e métodos quantitativos. A parte exigida sobre contabilidade em 

1992 foi excluída assim, como em 1997.  

Se em 1979, a administração financeira, junto com matemática financeira e 

conhecimentos de mercado de capitais, eram uma exigência. Na década de 80 e 90 se 

aproximam temáticas para economistas recrutados em 1997, entretanto, a maior 

semelhança está na área de economia internacional com um maior grau de relação aos 

economistas recrutados em 1992.  

Neste sentido, a ementa é idêntica. As cobranças teóricas para estes profissionais, 

girou em torno de conteúdos sobre vantagens competitivas, teorias de comércio 

internacional, multiplicadores de comércio exterior, balanço de pagamentos e conta 

corrente, formas de mercados internacionais de crédito e as funções das agências 

internacionais de crédito (BID, BIRD e FMI), taxa de câmbio e o controle do comércio 

exterior brasileiro com as respectivas políticas normativas específicas para a época. 

Uma das novidades neste concurso reside no âmbito dos tópicos de economia 

brasileira. Pois aqui já fica claro todo o arcabouço de reformulação do Estado brasileiro. 

Adentrando nos requisitos, podemos observar que as demandas para os novos 

economistas são sustentadas por tópicos como os da evolução da economia brasileira a 

partir do período do “milagre econômico”, considerando preços, produção, emprego, 

contas externas e investimento em contraposição da economia brasileira pós Plano Real, 

sua concepção, desafios e conquistas.  

Entre outros aspectos relevantes, podemos mencionar os tópicos de privatização, 

abertura econômica em perspectiva histórica, motivações, resultados, agenda e seus 

impactos. A agenda de reformas enquanto tópico teve por foco a importância da reforma 

administrativa, tributária e de previdência. O emprego começa a ser enfatizado, 

especialmente nos aspecto da informalização. Finalmente, as desigualdades regionais e o 

formato de fomento, via CEF, SUDENE, FINEP, BB e BNDES.  

Em suma, os resultados da primeira década de 1990 são refletidos nas novas 

exigências para agentes econômicos do BNDES, isto é, saberes sobre as reformas 

políticas, e os problemas de desemprego neste contexto são rapidamente absorvidos pelo 

Banco e incorporados nos concurso público de 97, sem perder de vista uma das principais 

agendas do BNDES, o apoio às exportações e todo o arcabouço técnico para continuar 

nas duas frentes. Privatizações e comércio exterior.  
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 Entre exigências para engenheiros neste período apontam para uma diferenciação 

muito importante. Os quesitos exigidos para eles mudam drasticamente em relação aos 

exigidos para engenheiros em 1992 nas questões específicas para cada área.  

 Para esta categoria são demandados conhecimentos sobre métodos quantitativos, 

análises setoriais e de empreendimentos, principais processos produtivos e um eixo de 

desenvolvimento econômico e social. Neste último tópico aparecem as grandes mudanças 

em relação de concursos anteriores diluídas entre quesitos já antes explorados. As 

principais mudanças estão ancoradas em conhecimentos sobre os assuntos de integração 

competitiva, competitividade econômica, mecanismos de financiamento para às 

exportações, mecanismos de financiamento internacional, e conhecimentos sobre a matriz 

energética brasileira. 

 Os conhecimentos sobre a matriz energética brasileira demonstram indícios dos 

processos que estavam em pauta durante o contexto, embora não seja um dado 

autoexplicativo. Por isto, ressaltamos a importância ao observar os quadros técnicos de 

engenheiros nos períodos passados e deparamos que o último concurso que procurou um 

engenheiro com características em matrizes energéticas brasileiras foi em 1963, contudo, 

naquela época, ele estava alinhado com outro tipo de projeto. Por este motivo, bases 

teóricas como mercado de capitais, e os conhecimentos sobre financiamentos do setor e 

a participação do capital internacional não entraram em pauta.  

 Ao que tudo indica, estes engenheiros, foram recrutados para acompanhar o 

processo de venda das empresas estatais ligadas ao setor elétrico, em especial, pela 

configuração de exigências procuradas mediante este concurso público, não é um acaso 

que no concurso público de 1992 nem sequer tenha aparecido uma configuração 

aproximada com o setor elétrico.  

 Existem outros profissionais que são chamados no concurso de 1997, e 1992 que 

não foram citados. Profissionais de comunicação, com especialidade em marketing, 

publicidade e jornalismo. Todavia continuam sendo chamados analistas de sistemas, 

atualizados em linguagens de programação, sistemas de informação e sistemas 

operativos. 

 Entre os anos de 2001 e 2002 o BNDES realizou dois concursos públicos. O 

primeiro teve por objetivo recrutar profissionais técnicos nas áreas de contabilidade, 

direito, e engenharia. O segundo concurso visou funcionários em administração de 
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empresas, análise de sistemas (desenvolvimento e suporte), arquitetura, arquivologia 

biblioteconomia, comunicação social, direito de empresa e economistas.  

 No primeiro concurso, as exigências para contadores se condensam, 

especialmente na área de apresentação e gestão de dados contábeis e a transparência nas 

contas. Os tópicos exigidos neste certame, se organizaram da seguinte forma, conceitos 

de contabilidade (com itens incluídos sobre BRGAAP X USGAAP50); contabilidade 

societária, análise econômico-financeira, custos e análise de custos, orçamento 

empresarial e finanças, contabilidade das instituições financeiras, matemática financeira, 

contabilidade decisorial, auditoria, contabilidade pública (Lei de Responsabilidade 

Fiscal) e legislação tributária.   

 Para os advogados selecionados em 2001, se realizou uma separação por 

especialidade, neste caso – como em 1992-, os advogados deveriam optar entre direito 

contencioso e direito de empresa.  

 No caso dos advogados contenciosos, a ementa aumentou as exigências, isto é, 

ademais do exigido em 1992, se acrescentou áreas de direito tributário, penal, e processual 

civil. Desta maneira, alguns atributos exigidos para profissionais do direito de empresas 

em 1992 passaram para atribuição de advogados contenciosos em 2001. 

 Em 2001, o conteúdo específico para advogados de empresa sofreu uma mudança 

peculiar, pois pela primeira vez, para o quadro de advogados foi exigido o conteúdo do 

direito internacional.  

 Dentro do tópico da parte que cabe ao Direito Internacional, constam os 

subtópicos sobre princípios aplicáveis (monista e dualista); acordos de bitributação; 

procedimento legislativos; Organização Mundial do Comércio (OMC); União Europeia; 

Nafta; Mercosul; Organismos oficiais de crédito (Banco Mundial/BID/BIRD); Comércio 

Exterior; cartas de crédito; Regime Aduaneiro Especial de Importação de Bens 

(REPETRO); compra e venda internacional; contratos financeiros internacionais 

vinculados ao comércio exterior e empréstimos em moeda estrangeira (Bid 

Bond/Performance Bond); contratos de leasing51 internacional; homologação de sentença 

                                                 
50 Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)/ Princípios Contábeis Geralmente Aceitos. 
51 “LEASING (arrendamento mercantil) Operação financeira entre uma empresa proprietária de 

determinados bens (veículos, máquinas, unidades fabris, etc.) a uma pessoa jurídica, que usufrui desses 

bens contra o pagamento de prestações.  Os contratos são sempre com tempo determinado, ao fim do qual 

a empresa arrendatária tem opção de compra do bem. A grande vantagem do leasing é a não-imobilização 
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estrangeira; garantias; contratos de seguro; apólice de seguro; seguro de garantia e seguro 

de performance.   

 Destarte, as exigências para advogados de empresa, se orientam num de seus eixos 

temáticos para o intercâmbio internacional mediante um quadro normativo-teórico para a 

obtenção e coordenação de operações no BNDES fora do país. A forma em que é 

apresentado este tópico indica que, entre os principais objetivos estavam acordos com 

diferentes instituições internacionais, contratos e o comércio exterior, especialmente em 

sua forma financeira.  

 Ao analisar os engenheiros, o concurso caracterizou sua ementa determinada da 

seguinte forma, métodos quantitativos, análise de empreendimentos, análise setorial, 

desenvolvimento econômico brasileiro e no último tópico, surge o desenvolvimento 

social. Este tipo de organização apresenta uma nova ênfase designada para engenheiros 

selecionados em 2001.  

 O Desenvolvimento Social, para os profissionais de engenharia se distribuiu entre 

o planejamento e desenho urbano, análise de processos de urbanização, impactos 

ambientais, impactos sociais de projetos industriais e serviços de infraestrutura urbana, 

conhecimentos sobre IDH e indicadores sociais, todavia, são exigidos saberes sobre a 

função social e urbana dos transportes de passageiros e a geração de emprego e renda.  

 A especificidade demandada de engenheiros, nos traz uma nova faceta das 

preocupações internas da instituição em 2001. Agora, os engenheiros devem ter uma 

expertise em problemas urbanos, especialmente nos de infraestrutura, emprego e renda e 

conhecimentos da função social do transportes urbanos, todos associados a técnicas de 

planejamento urbano.  

 Quando analisamos o concurso público de 2002, as exigências para 

administradores de empresas se concentra em dinâmicas organizacionais de empresas, 

recursos humanos, marketing, administração pública, contabilidade, análises econômico-

financeiras, suprimentos (administração de compras, pesquisas de mercado, licitações, 

etc.) e comércio exterior. 

                                                 
de capital, sobretudo em casos de bens de alto preço que terão utilização limitada.” SANDRONI (Org.) 

1999, p.332),  
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 Com semelhanças e dessemelhanças no quesito de atribuições sobre saberes para 

os administradores do concurso de 2002, podemos observar que, se fusionam aspectos 

que em concursos anteriores que tendiam para administração pública strictu sensu ou para 

recursos humanos. Neste sentido, o administrador requer uma série de conhecimentos sob 

duas formas de administração – incluindo noções de marketing.  

Além dos requisitos mencionados anteriormente, para os administradores é 

requisitado um tópico que anteriormente não orbitava as demandas para estes 

profissionais. Isto é, conhecimentos técnicos sobre comércio exterior, entre os quais se 

destacam os Sistemas de contas nacionais, noções sobre taxa de câmbio e moedas, 

Organizações e blocos econômicos, papeis dos Órgãos de Fomento e Controle de 

Comércio Exterior Brasileiro e instrumentos de Política e Comércio Exterior.  

É chamado mais um conjunto de advogados de empresas para o ano 2002, no 

mesmo formato que o certame ocorrido em 2001.  

No mesmo concurso público também se observa a chamada para economistas, as 

mudanças para este quadro de funcionários são mais drásticas se comparadas com os 

concursos de 1992 e 1997. As semelhanças entre os três orbitam nos conhecimentos de 

micro e macroeconomia, economia internacional, economia brasileira e métodos 

quantitativos.  

As diferenças para economistas em 2002 são mais importantes, pois são incluídos 

no currículo itens sobre finanças corporativas e gestão de bancos. No primeiro, se prioriza 

mensurações de riscos, retorno de ativos, teorias de portfólios, mercados de capitais 

eficientes, estrutura de capital, custo médio ponderado de capital, decisões de 

investimento e financiamento, políticas de dividendos, Swaps52, governança corporativa, 

avaliação do valor da Firma e do valor das ações, etc.  

No que diz respeito à gestão de bancos, são exigidos conhecimentos sobre spread 

bancário, gestão de risco de crédito e de mercado, acordo de Basiléia, ativos ponderados 

pelo risco e requisitos mínimos de capital, liquidez e solvência de bancos, contabilização 

de créditos inadimplentes, Sistema de Pagamentos Brasileiros (SPB) e finalmente é 

demandado dos concursados, conhecimento sobre mercados de renda fixa e derivativos.  

                                                 
52 Risco à rentabilidade entre investidores. Contrato derivativo.   



100 

 

Esta virada no grupo de economistas demonstra uma financeirização da perícia 

técnica incorporada no BNDES, dando pistas para entendermos tanto o passado da 

instituição quanto apontando possíveis trajetórias em anos precedentes.    

O panorama das privatizações durante a década de 90 foi acelerando 

gradativamente, entretanto, os constrangimentos ao Estado brasileiro por organizações 

internacionais liberalizantes em termos político-econômicos começaram já na época de 

José Sarney. O BNDES não fica imune a estes constrangimentos, como mencionado 

anteriormente, o Banco demonstra uma tentativa de reorganização dos quadros 

desenvolvimentistas naquela época com quadros antigos beirando aposentadorias, e com 

um ensaio de renovação para tais, entretanto, o concurso foi cancelado. 

Outra das tentativas de reorganização das diretrizes do BNDES a partir dos 

quadros internos, se apresenta na forma do relatório nominado “Integração competitiva”, 

este relatório já propõem um formato de venda de empresas ligadas ao Banco que não 

estavam gerando lucro. O problema é que, a partir destas medidas, o BNDES ganha 

quadros com experiência técnica que junto aos governos Collor, Itamar e Fernando 

Henrique Cardoso incidem na política econômica nacional dando início às privatizações 

de setores estratégicos nacionais que também davam lucro. Setores como o siderúrgico, 

petroquímico, elétrico e o das telefonias é licitado e cedido para grupos privados.  

Para termos uma ideia sobre o processo através das políticas públicas do contexto 

da década de 1990 Bugiato (2016) nos apresenta dados sobre as receitas de venda do 

BNDES em dois momentos, o primeiro, desde 1990-1994 e o final, com as privatizações 

pesadas, isto é, entre 1994-2002 apresentados na tabela 7. 
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Tabela 7- Resultado das privatizações por investidor 

Tipo 
1990-1994 

% 
1994-2002 

% Receita da venda 

(US$) 

Receita da venda 

(US$) 

Investidor estrangeiro 398 5 41.737 53 

Empresas Nacionais 3.116 36 20.777 26 

Instituições Financeiras 2.200 25 5.158 7 

Pessoas Físicas 1.701 20 6.316 8 

Entidades de Previdência 

Privada 0 0 4.626 6 

Fundos de Pensão 1.193 14 0 0 

Total 8.608 100 78.614 100 

Fonte: Caio Bugiato (2016)  

  

Bugiato (2016) resume e sua análise das elites no poder interelacionadas ao 

BNDES sintetizando  o período da seguinte maneira:  

 “As reformas foram realizadas pela edição e reedição de medidas provisórias, 

viabilizadas pela ampla coalizão parlamentar que su stentava o executivo e 

blindava o núcleo decisório da política econômica do Estado (a equipe 

econômica de FHC), composto pelo Ministério da Fazenda, Banco Central e 

Tesouro Nacional, ao lado do BNDES. Estas instituições centralizavam 

decisões es tratégicas, “controlando as informações mais relevantes, 

principalmente aquelas que circulam nas instâncias internacionais e dispondo 

de acesso privilegiado às decisões externas” (DINIZ, 2002, p. 249). Nessa 

situação o legislativo foi convertido na instância para a qual seriam canalizados 

os interesses das forças sociais – que não a(s) hegemônica(s) –, eliminando 

outros canais de negociação.” (Bugiato, 2016, p.99) 

  

Ao analisar os papeis do BNDES em perspectiva histórica, salientamos também a 

perspectiva adotada por Bachiller (2012). Pois ao adentrar nas funções históricas do 

Banco, embora sua ênfase seja outra, podemos observar que este alinhamento entre a 

política nacional e os quadros técnicos do BNDES estreitam relação ao ponto de observar 

propagandas do governo federal com a rubrica do BNDES como parceiro nas 

propagandas da época.  

 “Pese a tratarse de una empresa pública, lejos de sufrir este proceso de 

privatización y de desmantelamiento del aparato estatal, el BNDES asumió el 

papel de gestor del PND cuando éste fue lanzado en 1990, encargándose no 

sólo de financiar las operaciones de compra por parte del sector privado, sino 

de dirigir todo el proceso. La causa principal de que el banco se convirtiera en 

el principal gestor de la privatización era la experiencia que había acumulado 

en los años anteriores, cuando tuvo que afrontar internamente su propio 

proceso de privatización, por lo cual el gobierno decidió que se trataba del 

organismo público más capacitado para dirigir este nuevo programa” 

(BACHILLER, 2012, p.146) 
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A expertise técnica adquirida pelo BNDES nos anos anteriores ao próprio 

processo das privatizações é ressaltado por nossos autores, contudo, foi mais do que a 

aquisição de uma experiência técnica em relação às privatizações dentro do BNDES. Foi 

necessária a manutenção do status quo entre seu corpo de funcionários para conseguir dar 

continuidade ao processo com pessoal capacitado para a tarefa de privatizações em 

âmbitos externos ao Banco, pois, se as privatizações que ocorreram na plataforma 

BNDES estão vinculadas a uma análise interna de seu próprio corpo técnico via 

“integração competitiva”, a venda de ativos podres no sistema BNDES culminou na 

venda de ativos que eram muito rentáveis na década de 1990 sob a gestão da mesma 

instituição. 

Como vimos, o processo de recrutamento mediante concursos públicos para o 

período de 1990-2002 confirma nossa hipótese, pois, tornou-se necessário um quadro de 

funcionários alinhados com o contexto no qual o BNDES estava inserido e executando 

um papel determinado. Os quadro técnico recrutado durante a década de 1990 até 

começos de 2001 reafirma a necessidade interna de ter peritos especializados para a 

reformulação do Estado, não é mero acaso, que a década de 1990, é a década que em 

termos proporcionais a quantidade de advogados expertos em regulamentos de 

desmantelamento estatal sejam os mais cobiçados.  

Era necessário o forjamento de uma organicidade coesa para aquele momento. 

Dentro dos quadros internos da instituição, as demandas liberalizantes perpassaram os 

profissionais de direito, pois economistas, administradores, engenheiros e contadores 

também foram alinhados em termos programáticos e de conhecimentos adequados para a 

época. Um claro exemplo é a do engenheiro cooptado em 199753, naquele ano, o interesse 

interno para esta categoria constituiu conhecimentos específicos sobre a matriz energética 

nacional. Ou como no caso dos administradores em 2001, (re)orientados para objetivos 

sobre o comércio exterior.  

                                                 
53 Elisa Klüger (2015) ao analisar ele também nos apresenta uma perspectiva que norteia a retomada do 

desenvolvimento por parte dos quadros técnicos na década posterior, pois a autora observa que em 1997, 

são retomados alguns parâmetros conciliadores, isto é, a ementa simultaneamente se alinhou com as 

políticas da década e ao mesmo tempo trouxe traços desenvolvimentistas associados ao comércio exterior, 

e a necessidade de resolver a crise energética do início do século. Isto é confirmado pelo volume de 

recrutamento de engenheiros em 2001 e 2002 e de recursos destinados via Tesouro Nacional. (Klüger, 2015, 

p. 102) 
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2.5 Social-Desenvolvimentismo, técnicos do BNDES internacionalização como 

horizonte (2003-2012) 

Durante os Governos de Luiz Inácio da Silva (Lula) o BNDES muda novamente 

seu papel. Para Bachiller (2012), o BNDES traz características que o reconfiguram seu 

papel, neste sentido, se durante 1991 o papel do BNDES foi o de ser um agente gestor e 

muitas vezes executor das “Reformas de Estado”, durante o período de 2002-2010, o 

papel da instituição vira seus objetivos em prol do financiamento do desenvolvimento e 

articulador de políticas anticíclicas implementadas na segunda gestão lula.   

“Una vez que el proceso de reformas hubo culminado, se llegó a partir de 2002 

a una importante variación en la estrategia liberal, en la que, sin cuestionar el 

nuevo marco institucional creado en la década anterior, y respetando el 

equilibrio macroeconómico y el control de la inflación, el gobierno Lula 

decidió implantar nuevas políticas de carácter más keynesiano. Para ello, se 

estableció un modelo híbrido, integrando en el nuevo marco del Estado 

regulatorio políticas y soluciones provenientes del legado desarrollista anterior 

pero readaptadas para la nueva situación, como fueron las grandes políticas de 

fomento del sector productivo y de las infraestructuras.” (BACHILLER, 2012, 

p.147) 

Em relação aos recrutamentos de profissionais técnicos dentro do BNDES se dá 

num período de transição do anterior regime político com o novo, portanto a transição 

nas esferas superiores do Banco dá indícios de ser eximida de conflitos entre Francisco 

André Gros e Eleazar de Carvalho Filho, aliás, estes dois dirigentes, mantém um currículo 

com convergências no aspecto de finanças que de certa forma foram reafirmadas nas 

seleções por concurso público de 200454.  

Ao observar detalhadamente estas análises, e adentrando nas ementas sobre os 

concursos públicos para o ano de 2004 é possível observar duas situações. Uma 

característica das exigências para os funcionários técnicos do BNDES que está amarrada 

aos marcos regulatórios executados durante o período FHC, entretanto os indícios 

também apontam traços de uma aposta forte em temáticas de cunho desenvolvimentista.  

Para tanto, o concurso de 2004 foi um marco definidor desta nova tendência. Se 

Klüger (2015) analisou o peso das finanças para o período, nós ressaltamos que esta é 

uma parte da história. Isto é, o banco começa a apresentar técnicos globais, portanto, estes 

devem estar capacitados tecnicamente para operações normativas, e econométricas 

                                                 
54 “André Gros e Eleazar de Carvalho fizeram integralmente a sua educação superior nos Estados Unidos e 

tiveram longa trajetória no mercado financeiro: antes de entrar no BNDES, Gros trabalhou no grupo 

financeiro Metropolitana, na corretora de valores Kidder, Peabody na Co., no Unibanco, no BFC Banco 

S.A. e Morgan Stanley; Eleazar trabalhou no Crefisul/Citibank, no banco Garantia e no UBS-Warburg.” 

(Klüger, 2015, p. 103) 
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adequadas para as demandas que a globalização colocou no contexto. Contudo, neste 

mesmo concurso público existem traços que diferenciados dos concursos públicos 

executados durante o período FHC.  

Embora tímido, o concurso público elaborado em 2004, se ateve a contratar três 

tipos de funcionários. Aqui se recrutaram 15 profissionais do Direito, 20 contadores e 30 

técnicos administrativos. Os técnicos administrativos tiveram como pauta específica 

noções básicas em matemática, contabilidade e estatística, e sua função determinava que 

fossem um corpo de apoio para funcionários técnicos profissionais das diversas áreas e 

setores do Banco.  

Os advogados mantém parte das demanda nos editais de concurso público durante 

os últimos processos seletivos, especialmente aqueles estruturais da profissão. Isto é, os 

conhecimentos do Direito Civil, comercial empresarial, processual civil, constitucional, 

administrativo, financeiro, trabalho, penal e parte da área do direito internacional. Parte 

deste processo ser um marco reside justamente no último tópico citado, a outra parte está 

relacionada a inclusão da área do direito financeiro. 

Na parte da área do direito internacional já foi mencionada nos concursos dos 

finais da década de 1990 e princípios de 2001. A parte importante aqui se coloca nos 

seguintes itens, contratos internacionais, compra e venda internacional, contratos 

financeiros internacionais vinculados ao comércio exterior, contratos de leasing 

internacional, homologações de sentença estrangeira, legislação sobre capitais e 

empréstimos estrangeiros no Brasil, lei aplicável e conflito de leis no espaço e finalmente, 

arbitragem internacional.  

Uma área do direito que é excluída deste certame é a do Direito Tributário, 

contudo ela é substituída pelo Direito Financeiro. Pela primeira vez na história do Banco, 

para os profissionais do direito, é cobrado um conhecimento técnico sobre direito 

financeiro. Estes conhecimentos se apresentam um pouco dispersos e gerais nos tópicos 

de Princípios e normas gerais de direito financeiro, receita pública, despesa pública, 

orçamento, responsabilidade fiscal e Tribunal de Contas da União. Embora, apresentado 

como direito financeiro, grande parte da ementa está orientada para conhecimentos da 

área de direito tributário, entretanto, os novos profissionais requerem ter conhecimentos 

básicos dos princípios e normas do direito financeiro também.  
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Isto representa uma mudança importante, pois o banco mobiliza seus técnicos para 

áreas nunca antes exploradas, em parte por pressões inerentes à globalização e 

financeirização dos mercados, e em parte pela valorização dos profissionais do direito da 

área. Contudo, isto implica mudanças de ordem maior, pois aparentemente, isto 

representaria uma tendência neoliberal strictu sensu. Entretanto, as operações 

demonstradas durante o mesmo período, reforçam uma arrancada desenvolvimentista 

dentro dos novos moldes conjunturais. Uma das operações que nos ajudam a explicar o 

banco nesta gestão foi dada Ernani Torres Filho.  

“(...) a operação de compra das ações dos empregados da Vale, sob a gestão do 

Lessa. Belíssima operação, corretíssima. O Banco tinha direito de preferência 

na compra das ações dos empregados que foram negociadas na privatização 

porque o BNDES financiou barato. Assim, a negociação durante a 

privatização, ficou acertado que o Estado brasileiro teria direito de comprar 

uma parte dos ganhos de capital que a operação proporcionasse caso os 

funcionários saíssem antes da hora. Obviamente, quando os empregados 

resolveram vender, os outros sócios queriam indicar o comprador do lote 

segundo seus próprios interesses. Aí o pessoal do BNDES propôs que se 

exercesse esse direito de preferência porque achava que ainda havia muito 

potencial de ganho. O [Carlos] Lessa topou e resolveu bancar isso contra Deus 

e o mundo. Como presidente do Banco, ele estava certíssimo. Havia 

expectativa de valorização das ações da Vale. Como o BNDES iria abrir mão 

desse ganho, que por direito era do Estado brasileiro, a favor dos outros 

acionistas privados? Tudo bem que o Lessa tinha uma motivação nacionalista, 

ele achava que ia manter a Vale nacional. Beleza! (...) O pessoal fez segredo. 

Eu tomei conhecimento da operação 48 horas antes dela acontecer. Era um 

monte de dinheiro. O pessoal me perguntou: “Ernani, olhe a operação, o que 

você acha?” Eles estavam preocupados com a consistência técnica. Aí eu sentei 

com eles, conversei e disse: “Quer saber de uma coisa? A operação é um 

brinco.” (...) Estava correto fazê-la em segredo. Aí o Banco exerceu o seu 

direito e veio a chiadeira. Havia um problema político entre o ministro Furlan 

e o Lessa. Durante uma semana o mercado ficou tonto. (...) Bom, as ações da 

Vale depois disso decuplicaram. O Lessa pode ter vários defeitos, mas tinha 

uma baita visão. O Banco ganhou uma grana com essa operação, e com ele o 

Estado brasileiro.” (Memórias do Desenvolvimento nº5, 2016, p. 323-324) 

 

Esta é uma amostra dos novos traços e papeis adotados no BNDES, por um lado 

ele manteve um papel importante durante a venda de ações na Vale, pois naquele 

contexto, a Mitsui estava tentando concentrar um peso acionário capaz de ganhar poder 

de veto dentro da empresa através da compra de um lote de ações que totalizavam mais 

de um quarto do total, dotando-a de poderes operacionais da mineradora num grupo 

empresarial japonês.  

Neste mesmo período, foram chamados mediante concurso público um grupo de 

contadores, no que diz respeito às ementas para este cargo, se mantiveram da mesma 

forma.  
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No plano mais geral para este concurso público há uma variação que denota um 

pouco de atenção. Tanto para advogados e contadores – únicas profissões no concurso 

público-  a nomenclatura para o cargo sofre uma mudança, demonstrando e reforçando 

nossa ideia sobre a nova fase desenvolvimentista modelada com pitadas de globalização. 

Esta mudanças se tornam claras quando já não é uma chamada para profissional básico 

do banco. O novo cargo para ser preenchido estava destinado para Analistas de 

Desenvolvimento Econômico e Social, considerando as especificidades de cada carreira.  

 

2.5.1 Técnicos do BNDES: Internacionalização como prática 

O concurso público de 2005 trouxe profissionais de várias áreas. Desde 

especialistas em análise de sistemas e pessoas para o suporte técnico de TI’s, 

comunicadores sociais, contadores, economistas e, até engenheiros das diversas áreas.  

 Demos destaque para algumas áreas menos analisadas durante todo o trajeto 

histórico do banco em função de algumas mudanças para reforçar o argumento. Neste 

caso, os comunicadores sociais são atribuídos com características dignas de avaliação. Se 

por um lado a comunicação social no sentido da capacidade técnica em relação a sua 

profissão tinha como premissa conhecimentos como jornalismo, publicidade, editoração, 

marketing e comunicação organizacional, por outro, entrou em foco conhecimentos sobre 

o banco com o diferencial de exigências como as de economia e ideologia, noções de 

ciências políticas, configurações sociais e suas dimensões de poder dentro do Estado 

brasileiro e saberes sobre República e Democracia.  

 Dentro das exigências realizadas para contadores em termos de suas capacidades 

específicas a ementa trouxe duas novas exigências. A primeira referente a contabilidade 

internacional, e a segunda sobre conhecimentos de contabilidade ambiental.  

A contabilidade internacional sugere conhecimentos sobre bases dela num 

contexto internacional. As matérias exigidas são dispostas a partir dos saberes sobre 

sistemas contábeis a nível internacional (fatores, componentes e diferenças entre elas), 

diversidade internacional da informação contábil e seus efeitos, análise internacional das 

demonstrações contábeis, harmonização contábil internacional (objetivos, situação atual, 

o problema da comparabilidade, principais contribuições ao processo harmonizador). 
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Em relação a contabilidade ambiental as exigências passam por princípios entre 

meio ambiente e a contabilidade, ativos e passivos ambientais, receitas e custos 

ambientais, a evidenciação contábil dos aspectos ambientais e auditorias dos sistemas 

contábeis ambientais.  

Aparentemente a mudança é pequena, contudo, demonstra um esforço para a 

internacionalização do campo de atuação do BNDES rem relação aos profissionais em 

contabilidade. Os contadores são dotados de novas capacidades, especialmente nas 

capacidades para áreas de interesse do próprio Banco.  

Economistas contratados a partir do concurso público em 2005 são alinhados com 

a nova ordem operacional do BNDES. Neste sentido, as demandas requeridas para a 

categoria passa por conhecimentos específicos básicos da profissão e entre as novidades 

podemos ver que se enfatizam alguns tópicos como a economia do setor público, 

conhecimentos sobre economia brasileira em relação ao milagre econômico, reformas 

estruturais da década de 1990 e a mudança do sistema cambial em 1999.  

As mudanças para economistas em 2004 não param nos tópicos citados 

anteriormente, há uma virada importante no que diz respeito ao tópico do 

desenvolvimento econômico e social, se anteriormente este tópico era mais orientado para 

o conhecimento da economia brasileira em contextos desenvolvimentistas, milagre 

econômico, crises da década de 1980 ou reformas de estado brasileiro com os problemas 

urbanos que apareceram concomitantemente com a industrialização do Brasil, o novo 

aqui aparece da seguinte forma:  

“Transformações do papel do Estado nas sociedades contemporâneas e no 

Brasil. Desigualdades socioeconômicas regionais. Políticas de combate à 

pobreza: possibilidades e limitações. Distribuição da renda: aspectos nacionais 

e internacionais. A discussão sobre o financiamento do desenvolvimento. 

Globalização e desenvolvimento. Funções e características dos principais 

agentes internacionais: BID, BIRD, FMI e OMC. Economia do Meio 

Ambiente: economia da poluição e política ambiental. Industrialização, Meio 

Ambiente, Inovação e Competitividade. A discussão sobre política industrial” 

(DOU 16/08/05 Sessão Nº3 p.58) 

  

Todavia, os futuros economistas tiveram que demonstrar capacidades técnicas em 

áreas que não tinham aparecido anteriormente, desta maneira demandas da Instituição 

alvejaram conhecimentos em gestão de bancos e análise de projetos com elementos 

ligados à área de finanças. 
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 Durante a seleção de engenheiros, é possível observar mudanças estruturais na 

formatação dos eixos fundamentais cobrados durante o concurso de 2005. A orientação 

para esta categoria constitui um marco do próprio desenvolvimento como projeto político 

e estratégico do BNDES para a nova conjuntura.  

 Se para o início da década, a engenharia estava orientada para uma análise setorial 

e o desenvolvimento social, como é o caso dos concursos públicos de 2001, para o ano 

de 2005 as demandas se reposicionam tanto na análise de empreendimentos, finanças, 

fundamentos econômicos, métodos quantitativos e gestão da produção e serviços.  

 Enfatizaremos o eixo da produção e serviços, especialmente porque o setor de 

serviços durante o governo Lula ganhou maior atenção. Neste sentido, a carga curricular 

se dilui entre noções de finanças, mercados financeiros e mercado de capitais, também se 

observa um olhar técnico para projetos de produtos e serviços em dinâmicas de 

organização do trabalho, e estratégias da própria gestão de serviços.  

Ao que tudo indica, entre os concursos de 2004 e 2005 se dá o pontapé inicial na 

aquisição de capacidades técnicas que estruturam as operações do BNDES num contexto 

que priorizou projetos globais numa fusão entre o velho desenvolvimentismo e a 

globalização. Os advogados são os primeiros a apresentar o perfil técnico adequado para 

ditas operações. Posteriormente, os economistas, contadores e engenheiros posicionam-

se com as mesmas capacidades.  

No ano de 2006 o concurso público realiza chamado para arquivologistas, 

biblioteconomistas, advogados, administradores e técnicos administrativos. Grande parte 

do concurso é dedicado para recrutar corpo encarregado do setor para gestão de 

documentos internos. 

Entre os profissionais centrais para nossa pesquisa, os advogados são cobrados no 

mesmo modelo de conhecimentos exigido em 2004, reiterando a orientação para mercado 

de capitais, empréstimos, e operação de leasing internacional.  

 Os concursos públicos entre 2007 e 2010 (três ao total) recrutam diversos 

profissionais e concluem o processo pelo qual o banco se recoloca em seu papel de agente 

importante nas reformas de Estado na década de 90, com um papel mais atuante em 
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setores como os de serviços, ou áreas de inclusão social55, desenvolvimento sustentável56 

e internacionalização de empresas nacionais. Durante este período a continuidade de 

recrutamento de funcionários técnicos necessários para dar continuidade a um projeto 

político-econômico em um novo formato de desenvolvimentismo se conclui com os 

administradores, pois só restava alinhar e introjetar este tipo de política e seus conteúdos 

para esta categoria profissional.  

 Neste sentido, os administradores recrutados em 2007 apresentam as mudanças 

para a nova orientação de prioridades do Banco. Isto é, se a necessidade de conhecimentos 

em administração pública, direito empresarial, economia, finanças, gestão organizacional 

e de pessoas, marketing já estavam na pauta anteriormente, o novo vem no formato da 

preocupação para com a ética e responsabilidade sócio ambiental. Fechando um ciclo de 

técnicos capazes de dar sequência orientada e determinante para o BNDES.  

 

2.6 Considerações preliminares  

 Através de análise mais detalhada dos concursos públicos do BNDES nossa 

análise possibilitou observar a mobilização de recursos humanos dentro do Banco durante 

o período de 1955 até 2010. Entretanto, este estudo nos ajuda a compreender de maneira 

mais didática a forma em que o pessoal técnico é recrutado. As mudanças em relação a 

demandas teóricas e técnicas possibilitaram traçar a plasticidade técnica dos funcionários 

dentro da instituição, pois propiciando capacidades específicas segundo cada estratégia 

de desenvolvimento dentro das plataformas dos diferentes governos que permearam a 

história do Banco. 

 Segundo a separação analítica adotada dentro do capítulo evidenciou-se 5 

momentos que agrupam características que possibilitam um agrupamento de cargos 

                                                 
55 A inclusão social se deu em diversos momentos da história do BNDES. Começa durante a ditadura, e em 

1982 já se apresenta uma preocupação com os problemas urbanos. Em grande medida, o FINSOCIAL (“S” 

do BNDE) pressiona para adoção de um olhar para este tipo de questão. Entretanto, esta ênfase se perde na 

década de 1990. O novo da inclusão social no modelo político do BNDES enquanto agente para o 

desenvolvimento quiçá apareça com maior clareza na seleção de Arquitetos em 2007 (pela primeira vez um 

arquiteto é recrutado com esta finalidade no banco). Isto é, além de ser exigido um conhecimento técnico 

sobre a área de atuação, é observada a prioridade de ter conhecimentos sobre acompanhamento de áreas 

sobre o desenvolvimento urbano regional e sobre ações integradas em áreas de baixa renda.  
56 Se os técnicos das diversas áreas recrutados entre 2004 e 2010 são cobrados sobre questões ambientais 

em diferentes momentos deste período, os últimos aditivos deste tipo de questões são levantados no 

concurso público de 2009 para os profissionais do direito. Isto é, para esta categoria um dos requisitos de 

admissão ao banco estava centrado nos conhecimentos do Direito Ambiental.  
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profissionais adequados para os diferentes processos e papeis pelos quais o BNDES 

percorreu.  

 O primeiro momento (1955-1963) está marcado por forte inclusão de profissionais 

nas áreas da economia, engenharia e contabilidade. O conteúdo exigido para eles tem por 

foco, eixos desenvolvimentistas no que tange à formatação do concurso, forma de 

avaliação e sob orientação para a criação de infraestrutura nacional; relembramos também 

que naquela época, o acordado dentro da CMBEU, tinha por exigência criar as bases de 

infraestrutura nacional, relegando ao Banco, o papel de alavancar setores industriais 

nacionais.  

 Num segundo momento, ainda na fase desenvolvimentista brasileira (1964-1979), 

é possível observar que as mudanças na política nacional em função tanto da ditadura 

Civil-militar, quanto na própria reestruturação de prioridades em relação ao papel do 

Estado nacional. Nesta fase a proeminência de advogados se consolida dentro da 

instituição, no entanto, quando o I e II PND entram em operação a quantidade de 

engenheiros e economistas balanceia o quadro das principais carreiras dentro do Banco 

embora seus objetivos culminem com a integração do Banco para a absorção de empresas 

privadas em regime de co-participação acionária e deixando de lado algumas das políticas 

públicas para empresas estatais.  

 No terceiro momento, durante a década de 1980-1990, é possível notar que os 

advogados tem um maior ingresso dentro da instituição garantida por concursos públicos 

para a área de direito, entretanto, com o segundo choque da crise do petróleo o Brasil 

sobre o BNDES se envolve numa “crise de identidade”. Grande parte da década de 80 se 

dá em função da perda de fôlego e da capacidade de coordenação da Ditadura e a 

instituições vinculadas ao sistema de governo. 

  Ainda neste período, o Banco financia operações através do mercado de capitais 

e o BNDESPar, os problemas urbanos e sociais em função da virada do Brasil rural para 

o urbano. Desta maneira, e por problemas macroeconômicos, o BNDES começa a se 

desfazer de ativos podres de sua carteira de participação, consolidando desta forma, um 

corpo técnico capaz de sustentar a plataforma privatista na década de 1990.  

 Finalmente, e na tentativa de retomada do desenvolvimento vemos que o 

concurso público de 1988 tem por objetivo trazer técnicos com perfil desenvolvimentista 

mostrando-nos o tiro de misericórdia – em função do cancelamento do certame - para os 

anos do desenvolvimentismo brasileiro.  
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 A década de 1990 marca o quarto momento, inicia-se o processo de privatizações 

junto a gestores do próprio Banco já que estes funcionários haviam adquirido capacidades 

referentes à venda de ativos durante o Governo Sarney. O BNDES cria uma pasta 

específica e se engaja na política nacional do PND. A primeira fase, marca uma entrada 

de funcionários capacitados em Direito até a crise energética de 2001 quando engenheiros 

são chamados para resolver problemas em função da mesma crise.  

 Aqui Também, é possível observar tanto para o corpo técnico de carreira e com 

eles, a forma de recrutamento do quadro de funcionários em dois momentos, na primeira 

fase das privatizações, ditas leves, pois grande parte delas foi orientada para empresas de 

pequeno porte em relação ao Estado, e a segunda que vai incidir na venda de ativos 

estatais de grande porte e rentáveis ao ver de muitos analistas para época.  

 Finalmente, durante o período de 2003-2010 o BNDES quadro sofre uma inversão 

de papeis, pois durante esta época, a ênfase em cargos segundo profissões reside nos 

advogados e contadores, relegando economistas e contratando poucas pessoas na área das 

engenharias (Ver gráfico 7), entretanto, o perfil do grupo selecionado nestes anos, reforça 

o papel desenvolvimentista sob comando do Estado, e ao mesmo tempo, demonstra como 

este papel muda em relação ao desenvolvimentismo de outrora, pois, a plataforma 

operacional conjuga aptidões profissionais que oscilam entre o setor financeiro e setores 

produtivos com ênfase para players globais.  

Gráfico 7- Percentual de ingressos no BNDES segundo profissão (1955-2010) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados desagregados cedidos por Elisa Klüger (2015) 
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A quantidade de funcionários segundo perfil profissional demonstra algumas 

prioridades que foram descritas para cada período, no entanto, um elemento central para 

entendermos a qualificação técnica dos funcionários do Banco assenta bases na forma e 

conteúdo das exigências dentro de cada concurso público. Neste sentido, observamos que 

para cada estratégia de desenvolvimento há uma convergência de conteúdos específicos 

necessários para cada época analisada, introduzindo portanto capacidades peculiares e 

necessárias para cada projeto de desenvolvimento ao longo da história do BNDES. 

Acompanhando políticas de cunho desenvolvimentista, neoliberal ou novo-

desenvolvimentistas, foi possível traçar mediante exigências diferenciadas para cada 

cargo profissional e em determinado contexto, o recrutamento de agentes de base do 

BNDES realizando uma relação entre os papeis da instituição e a política nacional. Este 

movimento também permite observar a atualização do quadro funcional em relação às 

necessidades científicas como um todo e ao mesmo tempo, demonstra como a mudança 

de ementas curriculares exigidas pode orientar agentes X ou Y com características 

específicas e habilidades que se enquadram em uma determinada política institucional. 

 Há de tomar certos cuidados ao realizar uma relação direta entre esta série de 

variáveis para produzir um automatismo entre exigências para os novos funcionários com 

os que já estão dentro da instituição, pois esta relação é determinante na manutenção ou 

ruptura do BNDES enquanto instituição. No entanto, ao respeito do automatismo de 

exigências adotadas dentro de concurso público também percebe-se que são capazes de 

delinear necessidades do próprio Banco para adequar políticas de inovação de recursos 

humanos dentro do campo de possibilidade que a história permite.  

No que diz respeito ao marco histórico, elaboramos uma abordagem que consiga 

demonstrar as fases do desenvolvimentismo de outrora, sua crise, as privatizações e o 

novo desenvolvimentismo, trazendo as diferenças de cada momento e a configuração de 

cada perfil técnico dentro de BNDES, na tentativa de entrelaçar a história político-

econômica nacional com a história e trajetória tanto da instituição, quanto de agentes de 

sua base. 

 Finalmente, sabendo que o BNDES é uma instituição hierarquizada, realizar um 

trabalho com a base de funcionários da instituição nos permite observar parte do problema 

de pesquisa. Se a instituição é passível a mudanças que provem de plataformas políticas 

externas, e se conjugam na tomada de decisão institucional, é necessário, pelo menos 

traçar e perceber o perfil dos agentes que estão na ‘ponta da lança’ institucional. 
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  Portanto, no próximo capítulo apresentaremos uma análise do corpo técnico-

político que tem poderes de tomada de decisão dentro do Banco, tentando perceber a 

mesma plasticidade através de uma análise de trajetória, delimitado através de que parte 

destes agentes é plástica em função de escolhas políticas, e a outra parte, provém de 

ascensão de carreira dentro das entranhas da própria instituição, desta maneira, na 

conjugação destes agentes, se realiza um reforço que propicia o arco de convergência 

entre o Estado e o BNDES na execução de um determinado projeto de desenvolvimento.    
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CAPÍTULO III: A “ponta de lança” do BNDES: trajetórias dos técnicos-políticos 

aferindo os caminhos do desenvolvimento 

 

Como demonstrado no capítulo dois, a convergência dos funcionários técnicos de 

carreira recrutados ao longo da história do BNDES seguem padrões que nos permitem 

avaliar em perspectiva histórica a forma com que se forja e renova um corpo técnico apto 

e capaz de se adequar a demandas contextuais derivadas de necessidades de uma política 

nacional através das exigências para cargos e carreiras dentro do próprio Banco.  

 Entretanto, há também margem para percebermos as mudanças entre os cargos de 

liderança dentro do Banco. Isto é, a forma de articulação e (re)organização dos dirigentes 

internos, que via regra e muitas vezes, por escolhas políticas, demonstram tendências que 

acompanham uma política de governa mais ampla e ao mesmo tempo, desenham novas 

funções e papeis do próprio BNDES.  

 Para entendermos um pouco deste processo, foi levantada uma sequência de dados 

com intuito de traçar um perfil de dirigentes e conselheiros do Banco entre a década de 

199057 e 2010. Para tal finalidade, foi necessária uma busca e cruzamento de dados 

localizados em sites da internet na tentativa de classificar e projetar um perfil acadêmico 

e profissional dos dirigentes do Banco através de sites como Linkedin, perfis em redes 

sociais como o Facebook e também em sites de empresas privadas ao qual muito de eles 

estiveram ou estão vinculados fornecendo perícia técnica em função de assessores.  

Ao mergulhar na hierarquia institucional, o grupo dos dirigentes divide-se em dois 

segmentos. Isto é, o primeiro segmento e o que tem maior capilaridade com esferas 

superiores e externas – Ministérios de Governo e/ou poder Executivo-  é determinado por 

escolhas políticas, desta maneira, os conselheiros do BNDES seguem o ritual da política 

em função de cargo estratégico para a própria vida da política nacional.  

Descendo a pirâmide organizacional da instituição analisada observa-se que as 

Diretorias cumprem um papel fundamental dentro da instituição. Os agentes aqui 

mencionados, são os encarregados de conectar a parte da base burocrática do BNDES 

com membros do Conselho. Segundo Klüger (2013), forma de seleção para ocupar 

cadeiras da Diretoria operam num mix de escolhas políticas e escolhas internas do próprio 

                                                 
57 Por motivos de recorte para a pesquisa, optou-se por uma análise em perspectiva comparada entre os 

governos de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) e Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) 
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Banco, entretanto, a tendência aponta que a metade dos diretores são do próprio corpo de 

carreira interno e a outra metade são assessores da presidência. 

“Quase todo mundo é concursado, quem não é concursado aqui são parte dos 

diretores, parte deles (...) são funcionários de carreira e metade dos assessores 

da presidência, na era operacional todo mundo é concursado, superintendentes, 

todo mundo.” (Entrevista concedida para o Grupo de Pesquisa BNDES)  

A conexão entre esferas internas e externas ao Banco não se dá de forma 

automática, posto que elas necessariamente estão concatenadas a esferas inferiores dentro 

do próprio banco, neste sentido, as conexões com superintendentes, e outros funcionários 

que coordenam grupos de trabalho também cumprem um papel concatenado 

hierarquicamente que permite – ou não – a aprovação de um determinado projeto.  

“A Diretoria pode tomar, não é comum, mas já ocorreu. Você tem uma decisão 

em tal comitê, mas a diretoria toma outra, ela tem este poder, apesar dela ter 

este poder é feito de maneira negociada. Os três maiores comitês são variáveis 

entre si, então o superintendente da área 1,2, 3, 7, e os Block Busts58 são a 

questão gerencial do crédito e do planejamento que acham que diz respeito a 

todos, participam todos os superintendentes.” (Entrevista concedida para o 

Grupo de Pesquisa BNDES) 

“O diretor é o cara que tem debaixo dele um conjunto de áreas, então não 

existem diretorias especializadas, no geral, cada diretor comanda 3 áreas, então 

o diretor comanda 3 superintendentes, que por sua vez, comanda 3 chefes de 

departamentos que tem a equipe técnica abaixo. Do gerente para baixo, são 

técnicos, mas o chefe de departamento é o cara que o gerente também 

contrataria, então o processo de negociação interna vai envolver essa linha, dos 

superintendentes para baixo com os chefes de departamento e do 

superintendente para cima com a direção, as decisões do banco são colegiadas 

porque a Diretoria é colegiada. Então toda semana existe uma reunião ordinária 

da Diretoria, todos os financiamentos do Banco, em qualquer modalidade, 

além de outras questões são decididas por este colegiado, até interessante ver, 

quando eu cheguei me falaram que isso aqui é uma máquina que roda por 

semana (...) Toda semana tem um pre road e pós road (...) ninguém externo 

pode participar destas reuniões (...) antigamente podia, na década de 90.” 

(Entrevista concedida para o Grupo de Pesquisa BNDES) 

“Até o governo FHC os chefes de departamentos podiam ser externos, no 

acordo coletivo de 2002, depois da eleição decidida o governo aceita a 

demanda de veto de associados. Na verdade, os chefes de SP, Recife e Brasília 

podem ser de fora, mas para isso em 2004 teve uma negociação trabalhista com 

um coletivo, ferrenha, porque na época do Carlos Lessa ele queria ser chefe de 

fora, mas o governo anterior tinha dito que não, que só poderia ser gente de 

dentro (...) diante dos cargos que são representação ele teve que rebolar no 

coletivo, teve choros e ranger de dentes” (Entrevista concedida para o Grupo 

de Pesquisa BNDES)  

Enquanto atribuições do cargo, os Conselheiros exercem funções de zelo de 

diretrizes nacionais em cada governo.  Os Diretores rubricam as operações avaliadas, 

analisadas e planificadas dentro da hierarquia institucional do Banco denotando uma 

                                                 
58 Termo usado pelos entrevistados para determinar pessoas vinculadas em áreas de planejamento, 

enquadramento e crédito, etc.  
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atenção importante para departamentos e chefes de setores, assim como a importância 

dos superintendentes dentro dos processos decisórios que implicam nas operações do 

BNDES.  

 

3.1 Trajetória dos conselheiros de administração do BNDES vs desenvolvimento 

(1994-2012) 

 

Dentro da estrutura interna dos Conselhos administrativos no BNDES, para atores 

que concentram potencialidades de implementação dentro do processo decisório no 

cargo, que suas funções estão estritamente ligadas e se relacionam de maneira 

interdependente a cadeias de comando inferiores internas e superiores externas entre os 

períodos de 1994 – 2012, entretanto, seu papel não deixa de ser fundamental dentro da 

cadeia hierárquica institucional, portanto, uma breve análise sobre estes agentes será 

apresentada com objetivo de mostrar diferenças e semelhanças importantes para as 

gestões nos governos FHC e Lula-Dilma. 

 O período em si, abarca dois projetos de desenvolvimento importantes lastreado 

através de políticas no BNDES; um deles está pautado na liberalização da economia, e 

foi implementado e executado durante os governos FHC, enquanto o outro teve como 

marcar a retomada do desenvolvimentismo de outrora num contexto de globalização cujas 

propostas ainda são disputadas no campo conceitual entre as do novo-

desenvolvimentistas/neodesenvolvimentistas/social-desenvolvimentistas, 

implementadas a partir dos dois governos de Lula e posteriormente incluídas dentro da 

agenda política do governo Dilma.  

Se em 1994 o Plano Nacional de Desestatização (PND) foi a pauta principal das 

políticas adotadas pelo governo FHC. Durante os governos Lula-Dilma se criou uma 

estrutura que acelerou a internacionalização de empresas nacionais, alimentando políticas 

novo/neo/social-desenvolvimentistas; nos dois casos o BNDES foi uma instituição cujo 

papel foi fundamental em tais processos.  

 Em termos explicativos, entre 1994 e 2002, percebeu-se algumas características 

dentro dos quadros superiores do BNDES - Conselheiros e Diretores - que demonstram a 

hipótese da formatação organizacional em sua maior parte por escolhas políticas para 

implementar e executar um projeto político em contraste doutro. Enfatizando, estes dois 
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modelos de agir político em esfera nacional a instituição mobilizou agentes tomadores de 

decisão – ‘ponta de lança’ – com perfis e trajetórias alinhadas com os desejos de cada 

período. 

Ao adentra no perfil profissional dos quadros dos Conselhos Administrativos entre 

1994 e 2012 observa-se que tanto os Conselhos Administrativos para o período 1994-

2002, e os do período 2003-2012 traçam algumas características que nos ajudam a 

projetar convergências e divergências em relação à política nacional e ao mesmo tempo, 

suas divergências enquanto atores em perspectiva comparada.  

Ao observar os gráficos 8 e 9, organizados segundo categoria profissional dentro 

do quadro de Conselheiros Administrativos, aparecem diferenças que denotam as 

prioridades dentro da política nacional.   Para Bachiller (2012) este contraste se coloca na 

forma do papel adotado pelo BNDES durante os dois períodos. Isto é, se durante o 

governo FHC o BNDES exerceu o papel de “gestor das reformas do Estado”; já durante 

o período Lula, a instituição se posiciona como Financiadora de políticas de 

desenvolvimento e promove posteriormente um posicionamento anticíclico.  

 

Gráfico 8 - Conselhos segundo atuação profissional entre 1994 - 2002 

 

Fonte: Elaboração própria junto ao grupo de pesquisa “Composição, origem e retórica do corpo técnico do 

BNDES (2014)” 
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Gráfico 9 - Conselhos segundo atuação profissional entre 2003 - 2012 

 

Fonte: Elaboração própria junto ao grupo de pesquisa “Composição, origem e retórica do corpo técnico do 

BNDES (2014)” 

  

Em perspectiva comparada, a partir dos Conselhos de administração, é possível 

denotar mudanças no que tange aos três cargos principais - engenheiros, economistas e 

advogados - que ocuparam o cargo nas duas gestões de governo.  Uma das maiores 

diferenciações entre os cargos avaliados apresenta-se através dos profissionais do Direito. 

Neste sentido, a participação proporcional nas cadeiras dos conselhos administrativos 

dentro do BNDES para funcionários do Direito muda drasticamente entre a gestão FHC 

e Lula, na primeira gestão a participação alcança um 15% de participação no Banco, na 

segunda os advogados que participam representam somente um 5%.   

 A partir dos dados levantados, os economistas para o primeiro período e durante 

todas as gestões no Banco, a categoria de formados em economia tem uma participação 

de 43%, já na segunda, aparecem em menor quantidade, desta forma, os economistas no 

segundo período (PT) concentram proporcionalmente 35% das cadeiras dentro dos 

conselhos administrativos no BNDES. 

 Já quando avaliada a quantidade de engenheiros nos Conselhos administrativos 

durante a época de FHC, estes concentram 30% enquanto durante os períodos Lula, 

somente chegam a representar dentro do total de cadeiras nas gestões somente um 15%. 

Outros cargos aparecem com menor incidência, um deles refere-se aos administradores, 

durante o primeiro período avaliado, eles chegam a concentrar 4% enquanto no segundo 

estes representam 12%.  
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 A partir dos gráficos 8 e 9, podemos observar uma discrepância elevada nos cargos 

para funcionários que galgaram enquanto profissionais cujo vínculo se deu através da 

plataforma política. Assim, durante o primeiro período, pessoas ligadas diretamente a 

política aparecem com uma representação de 4% enquanto no segundo, as cadeiras 

ocupadas por cargos de pessoas que trilharam os caminhos da política chegam a obter 

uma participação de 22%.  

 As discrepâncias entre quadros dos conselhos administrativos segundo perfil 

profissional, é possível deduzir algumas questões que se aproximam e se afastam no 

traçado geral dos Conselhos Administrativos. Uma diferença que é a agrupação de três 

carreiras que tem tradição de entrada dentro do BNDES, neste sentido, os advogados, 

engenheiros e economistas, se agregados, concentram-se num 88% durante a gestão FHC, 

enquanto que no segundo período, estas mesmas categorias profissionais preenchem 55% 

nas gestões combinadas entre Lula e Dilma dentro do total de cadeiras ocupadas em todas 

as gestões internas do BNDES.  

  Durante a década de 90 e começos de 2000, os conselheiros concentraram maior 

parte das cadeiras no projeto privatizante se distribuem em função dos advogados, 

engenheiros e economistas preenchendo 88% do total de cadeiras dentro do BNDES. A 

partir de 2003 a contraposição entre o mesmo quadro perde força em todas as carreiras, 

neste sentido, ao ver as três categorias citadas (advogados, engenheiros e economistas), 

sua representação fica com 55%. Contudo, os conselheiros que percorreram uma 

trajetória mais no âmbito da política “pura” formaram uma composição de 22% e os 

administradores 12%. Somando estas duas categorias, durante a era PT, o saldo 

proporcional representa 89% do total dos conselheiros que passaram para o BNDES.  

Esta multiplicação de funcionários cuja escolha depende de vontade política, 

demonstra por um lado que ocorreu uma ampliação de setores e atores dentro das cadeiras 

dos conselhos dentro do BNDES, ou seja, se no primeiro período a hegemonia estava 

concentrada nas três principais carreiras, num segundo momento, há uma incorporação 

de pessoas ligadas à política em diversas esferas e ao mesmo tempo, os administradores 

conseguem aumentar sua participação, neste sentido, é possível mostrar que houve uma 

relativa democratização dos cargos que compuseram os conselhos dentro do Banco.  

Por outro lado, é menos claro que a composição destes cargos a partir somente de 

carreiras seja determinante. Entretanto, no primeiro período, que dentro dos quadros 
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destes dirigentes a tendência segundo seus currículos se concentra em esferas da própria 

política nacional. Neste sentido, eles formaram parte de ministérios (especialmente 

Ministérios da Fazenda, Comércio e grupos que implementaram o Plano Real), centros 

de pesquisa nacionais (Ex: IPEA, IBGE, etc.), parte de entidades como o BACEN, Casa 

da Moeda, etc. São poucos conselheiros que participam em grupos vinculados 

diretamente a setores do mercado, no entanto, alguns funcionários aparecem com 

participação em grupos como o Opportunity Fund e no caso de Luiz Carlos Mendonça de 

Barros, como fundador do Banco Matrix.  

Os conselheiros durante os governos Lula apresentam um currículo 

qualitativamente diferenciado em relação ao conselhos administrativos dos governos 

FHC. Neste sentido eles integram uma mescla de interações em instituições 

governamentais e setores privados. 

Neste caso, quando observamos a participação segundo o currículo deles, 

podemos observar que sua atuação nas esferas governamentais também é diferenciada. 

Ou seja, pessoas vinculadas para ministérios de Fazenda e instituições de pesquisa 

vinculadas ao Estado brasileiro, tem pouca incidência, contudo, estes agentes trazem um 

perfil vinculado a pastas ministeriais de planejamento, desenvolvimento e comércio 

exterior, ciência e tecnologia, ministério do trabalho ou a pastas do ministério da Fazenda 

em função de assuntos internacionais.  

Fica mais interessante quando percebermos alguns dos vínculos 

(anteriores/posteriores ao cargo) com setores da iniciativa privada. Aqui há uma série de 

participações em setores como o automobilístico. Neste caso, as trajetórias de tais 

funcionários apresentam vinculações para algumas empresas como Autolatina, 

Volkswagen, MAN-Volkswagen Caminhões e Ônibus. Em outros casos, percebe-se 

participações em agências como o CNI, WAIPA, Mercosul European Bussiness Forum, 

Joint Economic Trade Comimttee (BR-UK) e Forum de CEO’s (BR-EUA). Todavia, 

aparecem participações dentro de cargos chave em Pesquisa e Mercado da Divisions 

LTD, Fensaeg, Lloyds Bank International Trading Companies, ou alguns funcionários 

vinculados à FIESP, CIESP, SENAI-SP, Sinditêxtil, CNI, Sadia, S.A. Telefônica Brasil 

S.A., Telefônica S.A. (espanha), AMIL, Panasonic, Wal Mart, HSBC, Citugroup, 

NORQUISA, etc. 
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Esta pequena análise apresenta o perfil dos conselheiros em dois momentos, 

demonstra-se que sua composição vinculada ao currículo de cada candidato apresenta 

traços bastante fortes em sentidos que muitas das vezes contrastam. Se por um lado, o 

grupo de conselheiros durante o período de FHC estava estritamente vinculado a pastas 

ministeriais específicas ou a instituições de Estado, os conselheiros que compõem a 

quadro durante o governo PT reproduzem a mesma lógica e, de maneira simultânea se 

vinculam com empresas e agências internacionais. Em suma, os setores que aparecem 

com maior incidência estão vinculados entre ramos da produção, planejamento estatal e 

interação internacional em esferas de política comercial. 

Parte explicativa sobre os conselhos fiscais dos Conselhos Administrativos do 

BNDES diz respeito a sua formação profissional. Mantega (2003) nos ajuda a 

compreender a participação dos profissionais - economistas para o caso - dentro de esferas 

do Estado. Isso se dá em função de que os principais tecnocratas brasileiros forjadores de 

pensamento intelectual são ao mesmo tempo, gestores e executores de políticas públicas 

ao longo da história do desenvolvimento econômico do país. 

“As políticas transformadoras elas são de origem tecnocrática ou de origem 

militar ou de origem intelectual e não das elites burguesas. Tirando talvez o 

Roberto Simonsen e talvez o Barão de Mauá.   O que o FHC está constatando 

é isso. Não há de ser naturalmente ou espontaneamente que os interesses da 

burguesia brasileira vão se contrapor aos internacionais. Vão exigir a vontade 

de uma nação.” (MANTEGA, 2003, p.52)    

Neste sentido, abre-se margem para compreender a formação dos Conselheiros 

apontando divergências enquanto incorporação do ethos acadêmico, incubado dentro de 

cada escola de formação, entretanto, além de suas trajetórias e suas capacidades de pautar 

pautas econômicas nacionais, a diferença demonstra que sua vinculação em setores 

Estatais ou de Mercado são marca diferenciadora entre conselhos administrativos tanto 

nos governos FHC e nas gestões Lula e Dilma.  

Ao observar a formação acadêmica de conselheiros administrativos nas gestões 

de governos tanto no PSDB quanto no PT, a parecem diferenças que marcam tantos a 

década de 1990 quanto a de 2000, especialmente depois de 2003. 

 Neste sentido, é possível deduzir que, para adequar políticas públicas dentro do 

BNDES segundo determinada estratégia, uma mudança de perfil acadêmico tem relação 

direta com a mudança de papeis na instituição, pois devido a necessidade de adequação 

de uma política X ou Y dentro da conjuntura nacional, a trajetória de tais gestores 
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demonstra que sua formação escolástica é diferenciada entre os dois grupos. Por tanto, os 

gráficos 10 e 11 apresentados a seguir, ajudam-nos a perceber diferenças enquanto 

ideologia escolástica embutida dentro do processo da inserção do capitalismo brasileiro 

via BNDES tanto na época das privatizações, quanto na retomada do desenvolvimento. 

 

Gráfico 10 - Escolas de formação de conselheiros durante as gestões 1994-2002 

Fonte: Elaboração própria junto ao grupo de pesquisa “Composição, origem e retórica do corpo técnico do 

BNDES (2014)” 
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Gráfico 11- Escolas de formação de conselheiros durante as gestões 2003-2012 

Fonte: Elaboração própria junto ao grupo de pesquisa “Composição, origem e retórica do corpo técnico do 

BNDES (2014)” 
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Se comparadas, com gestões da década de 1990, faculdades que perdem participação para 

esta diversificação escolar são FGV (RJ/SP) e a USP. Entre as formações do corpo de 

dirigentes no âmbito internacional aparece uma migração para outras faculdades de 

formação no âmbito internacional. Sendo assim, no período após 2003, agentes que 

ocupam cadeiras decisórias formados fora do país se distribuem entre escolas como 

ESSEX, SUSSEX, CORNELL UNIVERSITY, Universidad de Córdoba e BERKELEY 

deixando de lado escolas como Harvard, Princeton e Sorbonne durante a década de 1990.  

 As disposições da composição segundo escola de formação modificam e ajudam 

a entender diretrizes que são compreendidas pela ciência dentro de cada escola. Elisa 

Klüger (2013) ao observar discursos de Diretores dentro do Banco percebe a importância 

da variável escolar dentro da formação dos dirigentes da instituição pois nela radica um 

fator fundamental que incorpora determinadas formas de execução de política pública.  

 A capacitação dos conselheiros apresenta diferencias importantes no âmbito de 

formação dentro dos âmbitos acadêmicos. O aperfeiçoamento profissional desde a 

graduação até o doutoramento demonstram a formatação dos conselheiros 

administrativos dentro do BNDES entre 1994 e 2012. As diferenças entre um grupo de 

gestores e outro, agrupado de forma proporcional, apresenta diferenças que implicam o 

grau de especialização para cada grupo, isto é, demonstra como que com o decorrer das 

gestões, o corpo técnico-político também mudou na sua relação de especialização para 

cada gestão (Ver gráficos 12 e 13). 
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Gráfico 12 - Nível de formação dos Conselheiros Administrativos 1994-2002 (%) 

 

Fonte: Elaboração própria junto ao grupo de pesquisa “Composição, origem e retórica do corpo técnico do 

BNDES (2014)”  

 

Gráfico 13- Nível de formação dos Conselheiros administrativos 2003-2012 (%) 

 

Fonte: Elaboração própria junto ao grupo de pesquisa “Composição, origem e retórica do corpo técnico do 

BNDES (2014)”  
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mestrados 11,4% e os que tem doutorado representam 40.5%. Esta combinação 

quantitativa e qualitativa de dados mostra-nos elementos importantes de compreensão.  

 Um dos elementos mais importantes revela-nos a formação em nível superior com 

o grau máximo de formação nos períodos analisados, isto é, a quantidade de doutores na 

segunda gestão dobra na composição de cadeiras dos conselhos administrativos. 

Entretanto, quando comparamos os grandes grupos de formação profissional, na 

primeiras gestões a composição em sua maioria aglutina 62% de conselheiros cuja 

formação orbita entre o mestrado e o doutorado. Já no segundo período, o formato 

apresenta formados no mestrado e doutorado em um 52%, ressaltando que, no primeiro 

momento, são os mestrados que compõem a maioria e no segundo, os doutores agrupam 

a maior parte para estas duas categorias.  

 Quando observadas as variáveis na formação dos conselheiros para os dois 

períodos analisados o componente dentro da formação nacional vs internacional, é 

possível traçar diferenças essenciais para entender o funcionamento do BNDES. Os 

gráficos a seguir 13, 14 e 15 demonstram que, a evolução da formação dentro ou fora do 

país, apontando um componente majoritariamente nacional na graduação durante as duas 

gestões. Em relação aos formados dentro do país na categoria de mestrado, as gestões de 

1994-2002 tiveram uma composição cruzada entre formação nacional e internacional, 

enquanto no período 2003-2012 a formação dos conselhos a nível de mestrado se deu 

estritamente no âmbito nacional. Finalmente, no que diz respeito aos doutorados denota-

se uma tendência próxima, embora as proporções sejam diferentes o grau de 

internacionalização dos doutores segue a mesma tendência para os dois períodos 

avaliados. 
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Gráfico 14- Conselhos de Administração do BNDES na sua formação nacional x 

internacional graduação (%) 

 

Fonte: Elaboração própria junto ao grupo de pesquisa “Composição, origem e retórica do corpo técnico do 

BNDES (2014)”  

 

Gráfico 15- Conselhos de Administração BNDES na sua formação nacional x 

internacional mestrado (%) 

 

Fonte: Elaboração própria junto ao grupo de pesquisa “Composição, origem e retórica do corpo técnico do 

BNDES (2014)”  
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Gráfico 16 - Conselhos de Administração do BNDES na sua formação nacional x 

internacional doutorado (%) 

 

Fonte: Elaboração própria junto ao grupo de pesquisa “Composição, origem e retórica do corpo técnico do 

BNDES (2014)”  
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3.2 Trajetória dos Diretores do BNDES vs desenvolvimento (1994-2012) 

 

 A trajetória segundo currículo de membros diretores do BNDES configura trajetos 

divergentes entre as gestões de 1994-2012, isto se dá em função de algumas variáveis que 

serão colocadas da mesma maneira em que foi realizado para membros dos conselhos 

administrativos anteriormente citados.  

 Em relação ao currículo dos diretores para o período de 1994-2002 observamos 

qualitativamente através dos currículos levantados, traços que denotam uma 

diferenciação de trajetória. Ao avaliar o currículo dos diretores que participam na gestão 

FHC, podemos observa-se que suas carreiras foram todas forjadas dentro do aparelho 

estatal, neste sentido, quase toda sua trajetória profissional se dá na esfera pública, seja 

via ministérios, faculdades públicas e privadas, setores de planejamento estatal, agências 

reguladoras, ou áreas de pesquisa dentro do Estado. Na questão da participação em esferas 

de setores privados são poucas as incidências, entretanto, aparecem currículos vinculados 

à Brasken, Vale ou consultorias privadas. 

 O currículo dos diretores entre 2003-2012 segue a tendência dos conselheiros para 

a mesma época, isto é, mantêm-se o mix de participação profissional em esferas de Estado, 

e mercado, entretanto, suas carreiras dentro do setor público vinculam-se em áreas viradas 

para comércio exterior, superintendências, e secretarias de administração pública em 

esferas federais e estaduais combinando suas carreiras com a docência em faculdades 

públicas. Quando entramos para suas participações dentro de setores referentes a áreas de 

mercado, observa-se carreiras atreladas a empresas como Fibria Celulose S.A., 

consultorias empresariais entre Brasil-China, EcoRodovias, Telefônica S.A. e carreiras 

vinculadas para setores bancários, isto é, com participações dentro do BOVESPA, ou 

Citigroup Brasil.  

 Ao realizar uma radiografia do perfil técnico-profissional dos membros diretivos 

do BNDES no período 1994-2012 observa-se como a composição deste corpo é mais 

coesa nos dois períodos analisados. Observando os gráficos 16 e 17 apontam que grande 

parte dos membros que compõem as cadeiras diretivas se concentram nas carreiras de 

economia e engenharia, ou seja, para o período de 1994-2002 o agregado destes 

profissionais representa um 94%, e para a o segundo conformado entre 2003-2012, a 
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agrupação de dados nos revela uma concentração de 91% das carreiras dentro da 

composição total ressaltando a coesão interna do Banco.  

 Os dados demonstram que o perfil dentro das diretorias ainda que em períodos 

diferentes, com papeis dentro do banco também diferenciados no que tange a políticas de 

desenvolvimento, apresentam mudanças no interior das diretorias do Banco. Cargos como 

administração são de pouca projeção, entretanto, para a segunda gestão, existe um 

acréscimo de cargos comissionados para profissionais dentro da política e o direito. 

  

Gráfico 17- Formação profissional do quadro de diretores durante as gestões 1994-

2002 (BNDES) 

 

Fonte: Elaboração própria junto ao grupo de pesquisa “Composição, origem e retórica do corpo técnico do 

BNDES (2014)”  
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Gráfico 18 - Formação profissional dos diretores durante as gestões 2003-2012 

(BNDES) 

 

Fonte: Elaboração própria junto ao grupo de pesquisa “Composição, origem e retórica do corpo técnico do 

BNDES (2014)”   
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denota em sua análise que diretores do Banco está diretamente relacionada com sua escola 

de formação. 

“A literatura produzida sobre o campo dos economistas no Brasil indica que 
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industrialização planejada e capitaneada pelo Estado – como notado 
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próprio governo FHC provinha da Unicamp . Já a USP é uma escola que ocupa 

uma posição intermediária no campo coexistindo no interior de seu 

departamento de economia economistas de orientações teóricas e ideológicas 

distintas (KLÜGER apud LOUREIRO, 2013, p.11). 
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dentro do BNDES durante a conjuntura de análise, reforçada pela importância da 

formação destes gestores e seu vínculo educacional atrelado à tomada de decisão dentro 

da instituição. 

Gráfico 19 - Escolas de formação de diretores do BNDES no período 1994-2002 

 

Fonte: Elaboração própria junto ao grupo de pesquisa “Composição, origem e retórica do corpo técnico do 

BNDES (2014)” ** PUC, Representa aos formados no Rio de Janeiro. 
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Gráfico 20 - Escolas de formação de diretores do BNDES no período 2003-2012 

 

Fonte: Elaboração própria junto ao grupo de pesquisa “Composição, origem e retórica do corpo técnico do 

BNDES (2014)”  

  

O gráfico 18 demonstram que a composição das Diretorias entre 1994-2002 se 

agrupou majoritariamente em escolas de formação para a PUC (RJ-SP) com 36%, 

enquanto o segundo grande grupo de membros diretivos concentrou-se ao redor dos 

formados na UFRJ (17%), posteriormente diretores formados na FGV representam 11% 
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pequenas em relação as primeiras duas enunciadas. No âmbito internacional, é possível 

observar que, universidades como ESSEX, SUSSEX e London Business School 

representam 25% das cadeiras ocupadas por diretores no período avaliado, demonstrando 

a participação de diretores internacionalizados em uma matriz escolar diferente da dos 
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diretores do período anterior (gráfico 18), se numa as escolas internacionais estão 

majoritariamente nos EUA, noutra elas mudam de país e se concentram na Inglaterra.  

Ao analisar o grau de especialização acadêmica, as diretorias entre gestões 1994-

2002 e gestões durante 2003-2012, evidencia-se que na segunda gestão mais da metade 

(52%) do corpo de diretivos dentro do BNDES possui doutoramento, enquanto os 

diretores com o mesmo grau de correspondência para as gestões 1994-2002 representa 

25%. Esta diferenciação tem reflexos diretos na composição de diretores com o nível de 

graduação para os dois períodos; no primeiro, a percentagem de diretores com somente 

graduação alcança 37%, enquanto que no segundo período, graduados entre os diretores 

representam somente 16%. Estas características são essenciais do ponto de vista científico 

para a tomada de decisão. (Gráficos 21 e 22)  

Gráfico 21- Diretores do BNDES segundo grau de formação 1994-2002 (%) 

 

Fonte: Elaboração própria junto ao grupo de pesquisa “Composição, origem e retórica do corpo técnico do 

BNDES (2014)”  
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Gráfico 22 - Diretores do BNDES segundo grau de formação 2003-2012 

 

Fonte: Elaboração própria junto ao grupo de pesquisa “Composição, origem e retórica do corpo técnico do 

BNDES (2014)”  

O que mais se destaca entre o gráfico 21 e 22 é resultado do reflexo da participação 

de diretores pós-graduados tanto para o período 1994-2002 e 2003-2012. A 

especialização dos funcionários para as primeiras gestões analisadas demonstram que 

somente 63% das diretorias tinham um curso de pós-graduação, enquanto que no segundo 

período, 84% das diretorias obtiveram um curso de pós-graduação apontando um 

horizonte em que a valorização dos técnicos com maior especialização adentraram nas 

últimas gestões analisadas.  

 

Segundo os dados levantados, pode-se se aferir algumas tendências entre a 

combinação de cargos eletivos políticos e técnicos do BNDES em sua combinação sobre 

as gestões no Banco durante o período 1994-2012, dividindo-os em dois subperíodos 

atrelados às políticas adotadas entre o comando do poder executivo na gestão de FHC e 

nos governos Lula-Dilma.  

A primeira característica da amostra demonstra a operacionalização de atores no 

que diz respeito a suas trajetórias em conjunção com a trajetória bancária. Mantega (2013) 

por exemplo, realiza entrevistas com autores que pensam desenvolvimento econômico 

nacional em diferentes fases da produção acadêmica de economistas que debatem dentro 

do campo do pensamento social brasileiro.  Nas gerações entrevistadas por ele, existe a 

primeira que é formada dentro do Brasil, enquanto a segunda se torna mais 
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internacionalizada. Estes autores, capilarizam-se dentro do aparelho de Estado e ao 

mesmo tempo, pautam discussões sobre desenvolvimento econômico nacional, 

executando e atrelando suas carreiras em níveis diferenciados dentro da esfera estatal, 

como é percebido na análise curricular tanto dos conselheiros e diretores do BNDES. 

A segunda característica diz respeito a um tópico levantado sobre a geração mais 

internacionalizada, neste sentido, foi possível observar que a internacionalização da 

trajetória dos dirigentes do BNDES também acompanha uma tendência, isto é, enquanto 

nos aproximamos à década de 1990 e 2000, a internacionalização se realiza dentro deles 

de forma diferenciada, no primeiro momento, os membros dirigentes do BNDES, estão 

atrelados mais a própria esfera estatal enquanto no segundo período eles combinam 

capacidades entre a esfera pública e privada, com maior incidência na formação 

internacional e grau de especialização, muitas vezes atrelados a cadeiras em universidades 

públicas.  

 A orientação acadêmica destes gestores, revela que a concepção das escolas de 

formação também provoca e vincula diretamente mudanças nas diretrizes sobre o 

desenvolvimento provocando assim, transformações no próprio papel do BNDES. No 

caso da avaliação dos discursos de diretores elaborado por Klüger (2013), isto provoca 

resultados opostos:  

“A gestão [Partido Social Democrata Brasileiro] PSDB associava a ação do 

BNDES àquela concebida para dar continuidade ao plano de estabilização, 

desenhado e executado por especialistas que em sua maioria eram vinculados 

à PUC- Rio, sendo o Banco o responsável pelo Plano Nacional de 

Desestatização e tendo adoto uma postura favorável à orientação do dos 

financiamentos essencialmente para o setor privado. Essa gestão foi aquela que 

mais recrutou pessoas cuja trajetória foi percorrida fundamentalmente no 

mercado e diretores cuja carreira não estava associada ao Banco, ou seja, 

menos comprometidos com as tradições da instituição, com o envolvimento 

que ela sempre teve com o setor público, com o planejamento econômico via 

Estado e com atuação direta do Estado nas áreas de infraestrutura e a indústria. 

O [Partido dos Trabalhadores] PT, ao contrário, procurou recrutar justamente 

os funcionários de carreira e os especialistas de orientação cepalina, por sua 

identificação com a tradição de planejamento econômico e de atuação do 

Estado favoráveis e capazes de conduzir iniciativas de planejamento, como o 

Plano de Aceleração do Crescimento.” (KLÜGER, 2013, p.11) 

 

Finalmente, avaliando os currículos levantados entre os dirigentes do BNDES nos 

dois momentos analisados demonstra uma projeção de interdependência entre o Estado e 

o Mercado diferenciada. No primeiro momento, enquanto estavam em pauta a 

estabilização macroeconômica e o PND, os gestores do Banco estão vinculados 



137 

 

fortemente ao Estado em si. Enquanto que no período desenvolvimentista a partir do 

governo Lula, estes gestores se entrelaçam entre instituições de Estado com entidades 

ligadas ao mercado, este mix criou um arco de convergência que possibilitou a 

combinação de um novo projeto desenvolvimentista sob a égide do estado combinando-

se com agentes do Mercado demonstrando que a relação entre Estado e Mercado não é 

oposta, e sim, interdependente.  

3.3 Tomadores de decisão no processo internacionalização do capital brasileiro e 

consequências (2003-2010) 

“A BNDESPar participa de fusão e aquisição há décadas. A diferença nos 

últimos 7 anos é que tinha um objetivo novo: um objetivo muito importante, 

que é o da internacionalização. Passaram a causar alarde quando teve um 

objetivo – que é meritório, que é o de promover internacionalização de grupos 

de capital nacional” (entrevista cedida pelo Interlocutor “A” cedida a NOVOA, 

2015, p.118) 

 

Durante o período de 2003 até 2010 a internacionalização de empresas brasileiras 

acelerou-se numa escala nunca antes vista tanto no plano nacional e internacional. 

Entretanto, debates teóricos ainda disputam este contexto em função da complexidade de 

elementos inerentes a dita conjuntura. 

Três pautas marcam nossa breve análise para o período; a primeira diz respeito 

aos processos decisórios dos técnicos do Banco com grupos econômicos dentro do 

BNDES em sua condição endógena e exógena; a segunda enquanto a potencialidade e 

capacidade do BNDES de orientar o desenvolvimento econômico e social brasileiro num 

aspecto de política específica; e finalmente, as convergências e divergências enquanto 

projeto nacional enquanto resultados.  

3.3.1 Interação entre agentes de estado com agentes de mercado, internacionalização 

via BNDES. 

“[Funcionários do BNDES] eles vem nos setores que o país já tinha grupos 

econômicos amadurecidos para fazer esse processo de internacionalização. E 

cá entre nós, a BNDESpar participa de fusão e aquisição há décadas. A 

diferença nos últimos anos é que tinha um objetivo novo. Um objetivo muito 

importante, que é o da internacionalização. Porque antes ela não causava alarde 

nenhum, ou quase nenhum, essas operações de fusão e aquisição. Passaram a 

acasalar quando teve um objetivo que é meritório: de promover a 

internacionalização de grupos de capital nacional[...] O fenômeno da 

internacionalização é uma inovação.” (Entrevista concedida para o 

Grupo de Pesquisa BNDES) 
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Como anunciado no capítulo 2 e 3, percebe-se que a estrutura interna do BNDES 

estrutura e reestrutura seus funcionários em prol de um projeto para cada conjuntura. A 

década em que internacionalização de empresas brasileiras se realiza sob contexto global 

não é uma exceção, neste sentido, observou-se como a adequação dos funcionários 

requere certa capacidade técnica para operacionalizar determinada diretriz, obedecendo a 

uma lógica de capilarização desde suas bases até os agentes que estão no topo da cadeia 

da tomada de decisões.  

 Em termos geopolíticos, a internacionalização representou para o Brasil a 

mudança de prioridade com foco no eixo sul-sul, especialmente no fortalecimento da 

cooperação através do comércio internacional e intra-regional com o BNDES realizando 

esforços para financiar determinados projetos. Kraychete (2016) observa a presença do 

Estado com formas que variam sua inserção a partir da gestão organizacional empresarial 

considerando pouco políticas econômicas nacionais para tal fim, não obstante, alguns 

autores reforçam o argumento da presença estatal segundo os diferentes pontos de vista 

(BACHILLER, 2012; CEPÊDA, 2016; KLÜGER,2013,2015; BUGIATO,2016). 

A partir de 2002 são adotadas uma série de medidas que apontam normativas 

legais do banco como vetor rumo à internacionalização. A expansão dos escritórios do 

banco entre 2009-2013 em países como Uruguai, Londres e África do Sul como agente 

facilitador e financiador de empresas nacionais para a inserção no mercado mundial são 

demonstrações desta tendência. 

 Entre os estatutos principais, podemos citar alguns: o financiamento para a 

compra de ativos no exterior; contratação e prestação de serviços técnicos e financeiros 

com intuito de alavancar o desenvolvimento nacional e a integração da América Latina; 

foi alvejada também a captação de recursos externos para o financiamento de inversões 

fora do país levando em consideração o monopólio acionário de empresas domiciliadas 

no Brasil; e finalmente, a aquisição da participação acionária nestas empresas. Isto só foi 

possível com a incorporação do fundo FAT59 às quantias desembolsáveis pelo banco, isto 

inibiu a expansão de empresas e ações no estrangeiro, pois o fundo tem como alvo a 

criação de empregos em território nacional, e pelo outro deu mais uma garantia para o 

banco de um fundo estável para a expansão de suas operações. (KRAYCHETE, 2016, 

pp.219-220) 

                                                 
59 Fundo de Amparo ao Trabalhador. 



139 

 

Entre os exemplos de expansão com esta nova reorganização da política nacional 

em conjunção com as novas táticas do BNDES, Kraychete (2016) chama a atenção para 

o setor da construção civil. No período 2004-2015 os valores desembolsados passam de 

4,5 bilhões de dólares, os contratos financiados para este período são executados em 

programas de obras de infraestrutura na Venezuela, Argentina e Equador evidenciados na 

quadro 3 

Quadro 3 - Operações contratadas pelo BNDES com empresas brasileiras no ramo da 

construção civil para exportação de bens e serviços para atuação na América do Sul. 

Período 2004-2015 em milhões de dólares 

Ano Argentina Ecuador Venezuela Total % 

2004 0 0 78.000,00 78.000,00 0 

2005 174.020.628,00 0 0 174.020.628,00 3,8 

2006 0 0 0 0,00 0 

2007 298.888.399,00 0 0 298.888.399,00 6,6 

2008 255.740.331,00 0 0 255.740.331,00 5,6 

2009 324.647.765,00 0 747.190.037,00 1.071.837.802,00 23,60 

2010 167.575.884,00 0 865.423.450,00 1.032.999.334,00 22,80 

2011 538.093.118,00 0 637.894.134,00 1.175.987.252,00 25,90 

2012 224.549.571,00 90.266.703,00 0,00 314.816.274,00 6,90 

2013 66.149.081,00 136.970.407,00 0,00 203.119.488,00 4,50 

2014 7.632.408,00 0 0,00 7.632.408,00 0,20 

2015 4.393.874,00 0 0,00 4.393.874,00 0,10 

Total 2.061.691.059,00 227.237.110,00 2.250.585.621,00 4.539.513.790,00 100 

% 45,40 5 49,60 100   
Fonte: KRAYCHETE, 2016 apud BNDES p. 225 

 

A internacionalização de empresas brasileiras entretanto, tem um histórico maior 

e uma variedade que em adição a explicação de nossa autora, deve ser ressaltada, 

especialmente quando falamos sobre o começo da nova expansão brasileira no 

capitalismo globalizado. Neste sentido Armando Dalla Costa, Eduardo Gelinski Jr e 

Mariana Wichienevsky (2014) analisam o desempenho de empresas nacionais no âmbito 

internacional em relação a suas vantagens competitivas e vantagens organizacionais 

empresariais. 

Entre o período de 1950-1980, o PIB brasileiro cresceu à 7,4% ao ano, neste 

processo muitas empresas brasileiras surgiram, cresceram e se tornaram players 

internacionais. A partir da década de 1980 a economia brasileira sofre fortes recessos em 

decorrência de problemas internos e externos, e na década de 1990 surge o plano de 
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desestatização. Na década de 2000 o projeto governamental toma por alvo a retomada do 

Estado em âmbito econômico e a internacionalização de suas empresas.  

Seguindo a trilha de Costa, Gelinski e Wichievsky (2014), através de uma 

verificação de grupos empresariais que partiu da pesquisa da “Fundação Dom Cabral” - 

que elaborou um índice de internacionalização com critérios para uma mensuração deste 

processo com ênfase nas vendas, ativos e número de empregados de cada grupo 

empresarial foi possível ressaltar algumas especificidades.  

Partindo destas análises, evidenciou-se como resultado as vinte empresas 

brasileiras mais internacionalizadas, entre os setores que se destacam nesta análise temos, 

o ramo de alimentos, construção civil, e outros setores apresentados na tabela 3 

apresentando empresas brasileiras cujo índice de internacionalização as coloca entre as 

mais proeminentes no contexto nacional e global.  

Entre as empresas internacionalizadas analisadas segundo as vantagens 

competitivas do Brasil ganham destaque a Vale, JBS-FRIBOI e BRF-Brasil Foods e CSA. 

A Vale teve um financiamento do BNDES que em 2008 chegou aos 7,3 milhões de reais. 

Se destacando desta maneira, em cadeias de produção de ferro, contudo suas operações 

se diversificaram para outros metais e inclusive a produção de fertilizantes distribuindo 

suas operações na maior parte no país (63,1%), Canadá (14,4%), e o resto na Australia, 

China, Indonesia, Malasia, Malawi, Mozambique, Nueva Caledonia e o Perú. Seus 

ganhos netos alcançaram os 5,254 milhões de dólares no período de 2013-15, e apontando 

uma arrecadação operativa de 47.694 milhões de dólares.  (COSTA, GELINSKI, 

WICHIEVSKY, 2014 p.23-24) 

A JBS-Friboi ampliou suas operações como conglomerado chegando a obter 

ingressos netos de 75,7 mil milhões de reais ligados ao setor de produção de proteína 

animal, especialmente a carne bovina. Suas principais operações e aquisições também 

foram operacionalizadas pelo BNDES especialmente durante a década de 2000, a 

aquisição de plantas de produção dentro do mundo globalizado retrata este processo 

segundo a tabela 7.  
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Quadro 4 - Ano de aquisição de plantas em países internacionais da JBS-Friboi. 

(Principais aquisições) 

 

Fonte: (COSTA, GELINSKI, WICHIEVSKY, 2014 p.27) 

Todavia, COSTA, GELINSKI, WICHIEVSKY (2014) ressaltam, que a BRF-

Brasil Foods é um conglomerado fruto da fusão entre a Perdigão e Sadia, arbitrada pelo 

BNDES que se concretizou em 2009. Esta também participa no setor de alimentos 

proteicos de aves, porcinos e bovinos expandindo sua cadeia de produção para a produção 

de milho e soja em território nacional. Em 2012 a empresa obteve ingressos netos na casa 

de 28 bilhões de reais eu um ganho neto de 813 milhões de reais. No período que vai a 

partir da década de 2000 torna-se um dos maiores do mundo no ramo de alimentos e 

responde pelo 9% das exportações mundiais de proteína animal, com uma carteira 110 

empregados distribuídos em 50 fábricas das quais 33 estão situadas no Brasil. 

Enquanto as vantagens organizacionais, nossos autores destacam as empresas com 

alto índice de internacionalização como a Petrobras, Gerdau, Oderbrecht e CSA. Em 2010 

a Petrobras se tornou a segunda maior empresa no ramo da produção de petróleo, 
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perdendo somente para a Exxon e se posicionando na frente da Petro China. Sua presença 

no ramo da exploração, produção e comercialização se distribui em alguns países com 

grande participação na América latina. Desde a década de 1970 a Petrobrás adquiriu 

vantagens competitivas, sua internacionalização teve uma ampla expansão no globo, 

especialmente no que se refere a partir de 2003, chegando a participar de associações para 

P&D em países centrais. 

Gráfico 23 - Inserção da Petrobrás em países estrangeiros segundo década (em %) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados levantados por COSTA, GELINSKI, WICHIEVSKY, 2014 

O movimento de internacionalização que se deu a partir da década de é 

demonstrado por exemplo com o caso da Petrobrás 2000 (Ver gráfico 22). Em relação ao 

continente sul-americano, a Petrobras dobrou sua participação em relação a quantidade 

dos países nos quais opera. Quando observamos esta participação no continente africano, 

esta empresa se adentra no campo da exploração em cinco países mais formando uma 

quantidade de operações em sete países. Finalmente, cabe destacar as operações que se 

abriram em países do oriente médio (Tabela 8).  

Entre a relevância organizacional que a Petrobras tem, os autores dão ênfase para 

a área de P&D através do Centro de investigações e desenvolvimento Leopoldo Américo 

Miguez de Mello (Cenpes) e a Unicamp diferenciando-as das empresas anteriores. Pois 

este centro de investigação, inovação, e lançamento de novos produtos em prospecção e 

exploração de petróleo em águas profundas propiciou novas operações para a empresa 

em diversos países.   
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Tabela 8 - Distribuição por país de inserção da Petrobras desde 1972-2007 segundo 

atividade 

 

Fonte: COSTA, GELINSKI, WICHIEVSKY, 2014 p. 34 

  

A participação do BNDES, em sua relação com a Petrobrás e subsidiárias denota 

a capacidade de projeção através de investimento público em suas diferentes linhas de 

crédito e volume de recursos investidos do BNDES no período de 2008 até 2010 se 

apresentam no seguinte gráfico:  
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Gráfico 24 - Operações diretas do BNDES segundo empresas para os período 2008-

2012. (Milhões de Reais) 

 

Fonte: elaboração de Felipe Velloso com base em estatísticas operacionais do BNDES (2008-2012) 

  

Entre outras empresas, podemos citar a Gerdau que começou seu processo de 

internacionalização na década de 1980, e ampliou suas operações nas décadas posteriores. 

Para ter uma ideia das capacidades adquiridas, em 2011 a arrecadação bruta obtida foi de 

35,4 milhões de reais e seus ganhos netos foram de 2,1 bilhões de reais. O BNDES 

financiou operações desta que em 2007 representaram 1,5 bilhões de reais. Suas 

competências estão baseadas tanto nas vantagens comparativas nacionais quando suas 

vantagens e organização enquanto empresa, ressaltando a inovação. As aquisições desta 

empresa foram exponenciadas a partir da década de 2000 como se vê no tabela 9. 
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Tabela 9 - Empresas adquiridas pelo grupo Gerdau fora do Brasil no período 1980-

2010 

 

Fonte: COSTA, GELINSKI, WICHIEVSKY, 2014 p. 35 

A Odebrecht surge no ano de 1979, ganha relevância no plano internacional 

chegando ao ano de 2011 com ingressos brutos de 37,8 bilhões de dólares e ganhos 

líquidos de 24 milhões de dólares, distribuídos da seguinte forma, 60,47% vindos da 

produção no Brasil, e o restante distribuído entre América Latina (19,41%), Norte 

América, Europa, Ásia e Meio Oriente (16,62%) e África (3,5%). Empregando 110.431 

pessoas no Brasil, mais de 31 mil em países da América Latina, mais de 15 mil na África, 

e um contingente menor em países da Europa, Estados Unidos, Ásia e Meio Oriente. Esta 

empresa se destaca por sua competitividade internacional e uma característica que a 

diferencia no ramo é a linha de combinação de know-how em grandes projetos de 
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construção com a investigação e inovação de produtos e gestão de processo, cujo núcleo 

parte da Braskem (em propriedade conjunta da Petrobrás e Odebrecht) com sedes no 

Brasil e nos Estados Unidos. (COSTA, GELINSKI, WICHIEVSKY, 2014 p. 36) 

A internacionalização em perspectiva histórica destas empresas se deu em 

períodos diferentes, o primeiro com empresas com atividades de venda de matérias primas 

requeridas após a Segunda Guerra Mundial, como a Vale, ela desde sua origem nasce 

internacionalizada. Ou pelo motivo de procura de matérias primas, como é o caso da 

Petrobrás. No segundo momento, outro grupo de empresas surge, este se centra na época 

do milagre brasileiro e a crise brasileira, nas décadas de 1980 e 1990, pressionadas, estas 

desenvolvem capacidades de Know-how e especialização de mão de obra. Entre as mais 

internacionalizadas temos A Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Guitierrez, OAS e a 

Queiroz Galvão. Na primeira década deste século surgiram uma variedade de 

experiências, o caso da Gerdau, Vale e Petrobrás se expandiram e se capacitaram para um 

novo reingresso no mercado internacional; outras como a JBS-Friboi, Marfrig e Minerva 

Foods ingressaram com apoio do BNDES, também foram fomentadas aquisições e fusões 

de conglomerados com forte presença internacional, como é o caso da Ambev/Imbev no 

ramo de bebidas, e o BRF-Foods (Perdigão e Sadia) nos setor de alimentos. (COSTA, 

GELINSKI, WICHIEVSKY, 2014 p. 36) 

Os autores supracitados a partir do início deste capítulo, evidenciam dados de 

suma relevância, entretanto, seus esforços se situam nas capacidades organizacionais 

internas as empresas com maior índice de internacionalização. Esta leitura demonstra uma 

face da moeda, estes, também apresentam o BNDES como ator coadjuvante dentro do 

processo de desenvolvimento das mesmas.  

Nosso objeto de pesquisa é o BNDES, e dada esta condicionante, nossos esforços 

caminham em função dos atores e papeis que a instituição avança na adoção e execução 

de projetos relevantes para o desenvolvimento nacional. Neste sentido, qual é a relevância 

dos atores principais e técnicos do BNDES para o processo de desenvolvimento nacional, 

especialmente no que diz respeito à performance econômica, social e política para aquele 

contexto? 

Se as capacidades organizacionais são importantes, a organização da esfera da 

política em sua relação com agentes tomadores de decisão do Banco precisou de certa 
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forma adquirir um grau de coesão criando um arco de convergência entre técnicos e 

esferas superiores do Estado brasileiro.  

 “[...] o momento de formação desse grupo de pessoas dentro do Estado 

brasileiro em diversas inserções: em ministérios, em agências, aqui no BNDES 

e tal. O diagnóstico relativamente profundo e bem constituído, que é o que o 

[fulano] está dizendo o que o Luciano traz e posteriormente, com o João 

Carlos, que traz lá dos anos 1990, dentro da competitividade, dentro dos 

estudos que foram feitos em Campinas e na UFRJ sobre as políticas industriais 

para o Brasil. Por isso em 2002 o estudo das cadeias, o Luciano produz aquela 

visão de política industrial, mas eu sinceramente, quem for ver no estudo de 

competitividade, tá lá. Então isso vem como um estoque de conhecimento e 

tal, pronto para ser escavado. Gerou a PDP60 [...] No caso da PBM, tentou dar 

um passo a frente. Esse passo a frente contou com a participação do mesmo 

grupo, as mesmas pessoas, imaginando uma política industrial mais potente, 

mais forte e tal, porque, em linguagem de hoje: a PBM61 foi feita um pouco em 

cima daquele diabo daquele Cristo Redentor decolando.” (Entrevista 

concedida para o Grupo de Pesquisa BNDES) 

Se por um lado, a nova formatação da instituição no âmbito da governança traça 

um novo perfil dentro do setor estatal, por outro, as prioridades dadas para empresas e 

players no BNDES seguiram uma rigorosa lógica para os técnicos do banco, desta 

maneira, a escolha de alguns setores em detrimento de outros não foi meramente política, 

isto é, ela oscilou entre decisões políticas e técnicas criando uma variável inovativa 

institucional que refletiu nos resultados de algumas empresas nacionais cujo grau de 

alavancagem de cadeias de valor permitiu a ampliação de suas operações.  

“[Empresas devem] pagar os tributos. Quando tiver risco de crédito significa 

estar em dia com os seus tributos também. Ele vai ter a sua demanda de crédito 

aceita. Exceto se a gente estiver numa circunstância em que você tenha 

restrição de capacidade de emprestar [do BNDES]. O que não tem ocorrido 

nos últimos anos. Isso é importante para desmistificar a questão da escolha dos 

“campeões nacionais”. Ninguém senta na diretoria e diz o seguinte: fulano, 

você compra não sei qual empresa no exterior, você compra a Sadia, você 

compra a Marfrig. É um processo, que no geral, vêm do mercado [...] em 

contrapartida, nesse meu raciocínio, não há uma decisão que diga: no setor X, 

todo o apoio vai ser concentrado nessa empresa aqui [...] tanto é que no setor 

de proteínas animais, houveram três empresas apoiadas em seu processo de 

internacionalização. A JBS, a Marfrig e a BrasilFoods, e outras que deram 

errado, para nossa infelicidade.” (Entrevista concedida para o Grupo de 

Pesquisa BNDES) 

A compreensão de processo decisório é bastante complexa, neste sentido, os 

agentes centrais da tomada de decisão também debruçaram partindo de sua expertise 

técnica e acadêmica, numa perspectiva comparada eles analisam processos de 

desenvolvimento econômico num espectro global, observando as diferenças históricas 

que colocam o Brasil em suas diferentes fases para assim, chegar a conclusões que 

                                                 
60 Política de Desenvolvimento Produtivo. 
61 Plano Brasil Maior. 
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tomaram proporções inovadores em setores não pensados em termos do capitalismo 

brasileiro.  

“Por que não botar o Brasil numa posição de liderança mundial em leite, por 

exemplo? Além do mais, o Banco ainda ganha dinheiro, está claro? O caso da 

Friboi vem de longa data, entendeu? Uma coisa é criar “campeões nacionais” 

na Coreia, certo? Outra coisa é criar “campeões nacionais” no Brasil. A gente 

vai ganhar em chip? Não vai. Onde a gente pode ganhar? Onde a gente tem 

vantagem absoluta. Então tem de botar na Petrobras ou em terra. A gente tem 

terra abundante e temos vantagem em alguma coisa de que os asiáticos estão 

precisando, que é comida de alto valor agregado. Tão simples quanto isso. O 

setor é desconcentrado, as empresas estão mal precificadas. Se eu perceber que 

juntar, vender e empacotar vai fazer o capital nacional mais forte, e o Banco 

vai ganhar dinheiro, porque não fazer? É o que o BTG faz. O BTG faz isso o 

tempo inteiro. Isso é a cabeça do banco de investimento. Não tem problema se 

o BNDES fizer, é para botar o Brasil numa boa posição.” (Memórias do 

desenvolvimento vol. 5, p.325) 

 O ponto de vista relatado por Ernani Teixeira não está alheio à percepção de outros 

funcionários técnicos, pois entre este grupo seleto, coeso, e articulado em uma esfera de 

governança que extrapola ao Banco, também se evidenciam relatos que convergem para 

a mesma visão enquanto concordâncias dentro dos gestores do banco.  

 Ao nosso ver, este pequeno estudo de casos demonstra a ampla participação e 

projeção do Estado para o desenvolvimento da economia nacional. Entretanto, também é 

possível observar e questionar se esse modelo de desenvolvimento é o mais adequado 

para nossa sociedade, pois, entre a maior parte dos players globais sustentados por tais 

políticas e financiados pelo BNDES, sua capacidade de criar inovações produtiva ficaram 

um pouco restritas, pois a maior parte das empresas que se internacionalizaram neste 

período não apresentam grandes externalidades positivas para um sistema econômico.  

 A Crise de 2008 trouxe novos ares para a política econômica nacional e para o 

BNDES, pois as prioridades para contornar a situação tiveram um papel anticíclico 

fundamental, desta maneira, os técnicos do BNDES viram-se obrigados a adequar seu 

modelo em detrimento de novas diretrizes necessárias para dar continuidade ao processo 

de desenvolvimento da década de 2000.  

 “O PSI é um capitulo a parte porque ele é fruto de uma ação anticíclica dentro 

de um banco de desenvolvimento que pensa a longo prazo. Então você vê que 

já gera um monte de novidades. Mas existiam obstáculos a serem removidos 

para a retomada, ou o que for, do desenvolvimento industrial brasileiro. Aí a 

gente precisa pensar no diagnóstico e na visão de estágios de desenvolvimento 

de inserção dos setores. Aí vem um pouco a história de que os setores que tem 

grande competitividade e que tem capacidade exportadora comprovada que 

reúnem empresas de classe mundial e etc. que na PDP era os setores chamados 

setores candidatos a liderança internacional consolidaram e expandiram a 

liderança internacional, onde estava a EMBRAER, a carne, a celulose, a 

siderurgia e mais outras coisas. Eram setores que essencialmente deveriam 
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motivar ações financeiras de capitalização para dar “musculatura” as empresas 

brasileiras e melhorarem a inserção no mercado internacional. Porque o 

diagnostico era que a gente tinha competitividade, mas não transformava essa 

competitividade em capacidade de diversificar, quer dizer a gente tinha muita 

competitividade mais essa competitividade significava vender cada vez mais 

barato esses produtos de exportação brasileira. E para isso então você teria que 

avançar nas cadeias fornecer produto semi-pronto alimentício no 

supermercado, você tinha que pegar o seu cara que abatia ave no caminho da 

Perdigão e da Sadia, fazer ele vender produto pronto no supermercado, 

alavancar esses negócios. E claro com uma estrutura empresarial que tivesse 

capacidade de penetração. Então no caso da celulose você tinha que envolver 

e acessar os canais internacionais, no caso dos frigoríficos ter marcas 

internacionais, no caso da siderurgia é conseguir sair dos aços planos, agregar 

valor de uma forma geral para o grupo de industrias que já tinham essa 

capacidade. Então isso motivou ações setoriais no banco de consolidação, de 

apoio a fusões e aquisições e internacionalização. O que o Marcelo estava 

falando, todo setor de carnes foi apoiado, não foi escolhido um campeão 

nacional, eu não gosto da ideia de campeão nacional porque historicamente a 

política de campeão nacional ela não tem esse desenho, mesmo que se tivesse 

sentido atribuído ao banco esse objetivo, mas teria que criar outro nome porque 

a política de campeões nacionais de modo geral na história ela dizia a respeito 

da criação de empresas na política francesa de empresas, em geral estatais com 

apoio estatal importante, para disputar mercado interno com empresas 

multinacionais que estavam conquistando aqueles mercados. Então ela é 

francesa strictu senso, assim a criação de uma Telecom francesa para disputar 

o mercado francês com as empresas americanas e alemãs que estavam tomando 

o mercado, tá certo. Ela faz parte de uma tentativa de resposta nacional ao 

processo de internacionalização do capital. A França ela pegava estatizava, 

consolidava e devolvia, fez isso cinquenta vezes na petroquímica, para ter um 

campeão francês para ter uma alcunha e uma presença relevante do capital 

francês no mercado francês. Então é o campeão nacional strictu senso. Não 

esses campeões multinacionais como a Coreia criou, ela criou uma coisa 

diferente que é o campeão multinacional, que de algum modo a gente tentou 

fazer, como pegar um JBS ai e tentar fazer um campeão multinacional. Ou 

pegar os frigoríficos todos e torna-los campeões globais. Então não é escolher 

um cara que vai ser um representante do capital nacional na indústria, não é 

isso, como teriam sido as funções das estatais lá atrás, onde a própria Petrobras 

foi criada com esse objetivo, a Vale não é isso! Vai deixar somente estrangeiros 

minerar no Brasil? [...] Do ponto de vista adicional, outras instâncias do 

governo avançaram no seu papel controlador e etc.”(Entrevista concedida 

para o Grupo de Pesquisa BNDES) 

 Por um lado, percebe-se um olhar comparativo internacional colocando a situação 

brasileira como elemento para alavancagem de setores propícios à uma maior inserção 

internacional a partir do BNDES. Por outro lado, esta análise demonstra uma ótica 

aguçada em relação à globalização, que de certa maneira está clivada no poder do Estado 

de comandar os processos econômicos via Banco de Desenvolvimento, percebe-se 

também que, a logística envolvida dentro dos processos decisórios a partir do conceito de 

“campeãs nacionais” fica um pouco relativo no discurso e relatos dos mesmos, dado que, 

do ponto de vista técnico, esta tenha sido a melhor estratégia para a época em relação à 

própria configuração internacional.  
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3.4 Considerações preliminares 

 

Esta breve análise permite-nos avaliar o papel em relação a trajetórias de um 

determinado corpo técnico ao longo do tempo de vida do Banco. Se por um lado os 

caminhos percorridos por gestores do Banco se diferencia em função de seu perfil 

profissional, curricular, acadêmico e dentro de seu papel de tomada de decisão no Banco; 

por outro, os resultados, de diagnósticos, gestão e execução de políticas públicas também 

sofrem mudanças que permitem demonstrar continuidades e descontinuidades para o 

período analisado. Klüger (2013) percebe a variação de discursos de Diretores do Banco 

em dois momentos e governos diferentes de forma precisa.  

“[..]é possível ver que os discursos variaram tanto entre os governos 

quanto no interior dos governos. Se há alguma ruptura preponderante 

nos relatórios é o desaparecimento do papel atribuído ao BNDES na 

privatização e na orientação progressiva de seus investimentos para o 

mercado privado que passa, no governo seguinte, a uma ênfase na 

atuação do BNDES em um esforço de desenvolvimento liderado pelo 

Estado, que conjuga investimentos públicos e privados, sem que haja 

uma discriminação em favor de um ou outro. É possível indagar se às 

oposições detectadas nos dois governos (FHC vs PT) corresponderiam 

oposições no perfil e das trajetórias dos dirigentes que estavam à frente 

da instituição em cada um dos períodos.” (Klüger, 2013 p.7) 

Por outro lado, também evidenciamos o papel de algumas das empresas 

internacionalizadas, suas capacidades inerentes e a capacidade de conjugar estas com 

capacidades técnicas com o BNDES, pois foi devido a esta amalgama entre empresariado 

e técnicos-políticos da instituições que se criou uma plataforma favorável a 

internacionalização e a projeção do Brasil reposicionando-a como nação importante 

dentro do mundo globalizado, ressaltando os acertos e contradições do processo em si.  

Nossa análise permite complementar lacunas não observadas antes, isto é, tanto 

conselheiros quanto diretores e suas trajetórias ajudam a determinar o grau de interação 

entre agentes de Estado num espectro mais amplo, sustentados pelo conceito de 

autonomia inserida de Peter Evans (1993), pois percebe-se que a coordenação e 

ordenamento entre os agentes do estado entre o período de 2003 e 2010 foi tecido entre 

um grupo de elite do Banco com operadores de mercado de maneira diferenciada para a 

década de 1990.  A relação dos técnicos de alto escalão com esferas tanto governamentais, 

acadêmicas, empresariais e vínculos de relação internacional conjugadas a dinâmicas de 

poder dentro dos processos decisórios evidenciam uma trajetória desenvolvimentista 
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renovada com características sui generis que resultaram numa síntese do processo de 

desenvolvimento brasileiro para o período avaliado.  

“[...]por se concentrar no papel do Estado em uma paisagem arriscada e 

acidentada, agindo ativa e corajosamente e não apenas “desqualificando” o 

setor privado e consertando as “falhas do mercado”, a análise oferecida aqui 

tem potencial para informar melhor as políticas que são direcionadas a outros 

atores do “ecossistema” da inovação[...]enquanto se subestima o papel do 

Estado, faz-se uma propaganda exagerada do papel dos outros atores – das 

pequenas e médias empresas ao capital de risco e aos acionistas. 

(MAZZUCATO, 228-229, 2011). 
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4. CONCLUSÕES   

 Na busca por preencher algumas lacunas levantadas no campo de análise 

apresentado, surgem novos problemas que demonstram as limitações e potencialidades 

do mesmo. Entre as limitações observadas é que o trabalho de aperfeiçoamento e 

acompanhamento dos processos de desenvolvimento vinculados a uma determinada 

instituição tem pouca inserção no conhecimento organizacional de pessoas, pois estas ao 

ser ofuscadas por lideranças ou gestores que concentram um grau de poder maior acabam 

passando despercebidos, especialmente se entendemos que a organicidade institucional 

torna todos os atores dentro e fora dela elementos interdependentes e dinâmicos dentro 

de um processo de desenvolvimento.  

 Diretores muitas vezes ofuscam funcionários hierarquicamente situados em baixo 

de seus cargos, neste sentido, a pesquisa apresentou novos agentes, e esferas internas do 

BNDES, compondo desta forma uma maior organicidade inerente ao próprio Banco.  

Em termos concretos, a pesquisa orientou-se em três vias amarradas umas com as 

outras. A primeira focou e demonstrou os papeis do Banco dentro da política econômica 

nacional em seu aspecto mais material, isto é, na capacidade do BNDES de pautar 

determinados caminhos do desenvolvimento através de políticas norteadoras em função 

de seus recursos, linhas de crédito, associações com o empresariado através do sistema 

BNDES e em sua relação com o Estado no que diz respeito aos governos com o qual a 

instituição teve que manter diálogo ao longo de sua história. 

A segunda parte partiu do princípio de que para criar este arco de convergência, 

isto é, BNDES, Estado e Mercado, os agentes de sua base, também sofreram 

transformações adequando-os através de processos seletivos para exercerem funções 

necessárias para tal finalidade, isto é, a plasticidade destes agentes. Desta forma, mesmo 

com um processo seletivo, cuja proposta é garantir ingresso universal, democrático e de 

maneira meritocrático é possível obter um perfil orientado através das ementas 

curriculares que beneficiam certo grupo de peritos em detrimento de outros, portanto, há 

uma possibilidade de (re)orientar atores de base para um determinado papel no 

desenvolvimento.  

A terceira parte oferece uma visão das trajetórias dos tomadores de decisão e suas 

estratégias para com o desenvolvimento nacional. Pois ao avaliar ditas trajetórias foi 

possível apontar como a estruturação escolar e profissional permite acionar agentes de 

‘ponta de lança’ em oposição de outros e configurar um grupo de elite capaz de promover 

um tipo de política de desenvolvimento nacional, em nosso caso, a configuração dos 
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tomadores de decisão entre governos com política privatista e desenvolvimentista 

demonstra que as trajetórias apontam caminhos totalmente diferenciados, seja através do 

acúmulo curricular, como em suas respectivas especializações realizadas muitas vezes em 

países centrais do capitalismo com escolas com matrizes diferenciadas. 

Ressaltamos ainda que tais atores muitas vezes se posicionam entre o Estado e o 

Mercado segundo pesquisas curriculares, demonstrando que o grau de sintonia entre duas 

entidades aparentemente opostas se deu com maior força a partir da gestão 2003-2010.   

Todavia, apresentamos alguns exemplos de empresas que conseguiram penetrar 

na globalização como verdadeiros players globais e mostrar sua interdependência com os 

agentes tomadores de decisão, pois ao nosso ver, esta relação propiciou em certa medida, 

sucesso tanto nas operações das empresas quanto nos projetos de Estado-nação, com 

ressalvas que passam pelos erros que cada um dos envolvidos neste processo acarretem.  

A capacidade de formatação de um corpo técnico e político institucional desafia 

até elementos colocados racionalmente garantindo isonomia dentro de um concurso 

público, pois a mudança de requisitos dentro deles, torna-se uma em si, uma escolha 

política que, determinará quem terá mais chances de ingresso, devido a trajetórias 

diferenciadas em outros aspectos da vida, neste caso, o aspecto acadêmico, político, social 

e inclusive cultural dos mesmos pode vir a ser fator determinante dentro das tramas dos 

projetos ao qual estes serão inseridos. 

 No que diz respeito à previsibilidade da adoção de uma certa estratégia nacional 

através de suas instituições – neste caso, o BNDES, percebe-se que a cooptação de 

pessoas e as políticas institucionais muitas vezes anteveem e se adequam rapidamente a 

mudanças que aparecem posteriormente sobre a plataforma governamental, isto é, o 

BNDES oferece parâmetros para mensurar possíveis mudanças dentro do governo que 

podem vir a acontecer através de sua reestruturação interna. 

Três exemplos emblemáticos situados na história do BNDES em momentos 

diferentes demonstram tal argumento; o primeiro, quando os funcionários públicos são 

cobrados sobre saberes como o Pis-Passep já na década de 1970, entretanto os recursos 

destes fundos somente foram realocados em 1974 para o Banco; o segundo  refere-se ao 

período anterior às privatizações durante o governo FHC, pois o banco começa a recrutar 

e elabora metodologias de vendas de ativos que nos anos posteriores serão implementados 

com muita semelhança analítica no PND, incorporando até a própria instituição como 

gestora de tal processo; e finalmente, o terceiro momento diz respeito às políticas de 
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internacionalização do BNDES junto com algumas empresas nacionais, pois antes de 

começar a internacionalizar, há uma mudança do perfil de recrutamento que exigia 

expertise na internacionalização enquanto marco legal-econômico adequado para projetar 

empresas como players globais. 

Finalmente, observou-se que a relação dentro das organizações tanto em esfera 

estatal, quando em esfera privada convergem na lógica de operacionalizar a máquina 

pública, as potencialidades organizacionais dos players nacionais foram acompanhadas 

com esforços inovativos dentro do próprio corpo técnico-político no BNDES, 

demonstrando que no período de internacionalização destas empresas, a trajetória de 

muitos dos envolvidos dentro das esferas tanto técnicas quanto políticas do Banco 

convergiram para pontos em comum e em esferas de participação com interligações entre 

o público e o privado.  

Entre as limitações de pesquisa percebidos no decorrer desta análise, é possível 

citar que, a função das superintendências dentro da instituições exercem um papel 

fundamental no processo decisório, importantes como fator explicativo sobre a 

organicidade do BNDES, a questão de recursos financeiros também deixa a desejar, pois 

uma análise com maior riqueza de detalhes sobre cada função dos diversos fundos nos 

ajuda a compreender as especificidades de cada uma delas apontando para suas margens 

operacionais de maneira precisa.  

Apesar de subjacente, a pesquisa está permeada pela ação do Estado enquanto 

agente central dentro do capitalismo durante todo o período temporal analisado 

evidenciando o peso da política enquanto campo de disputa para a trajetória e processo 

de desenvolvimento nacional. Neste sentido, Polanyi (2000) em sua análise, nos oferece 

uma relação entre o Estado e o mercado indissociável.  

 Quando de Estado se trata, sua atuação dentro da globalização muitas vezes é 

ofuscada não somente pela financeirização e da economia, se não, pelo domínio do campo 

imaginário criado pelos próprio mercado, nesta lógica, quando cogitamos em pensar nos 

fazeres de um funcionário público, nosso imaginário esboça automaticamente uma 

continuidade próximas a paisagens Orwellianas, onde os trabalhadores de Estado 

parecem estar estáticos, em paisagens fúnebres ou simplesmente realizando trabalhos 

monótonos.  

 O esforço realizado até aqui, demonstra o contrário, pois ao percebermos a 

potencialidade dos agentes, suas capacidades – funcionários de excelência (Klüger, 2015) 
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- , suas resistências, convicções e motivações, demonstram elementos inovadores dentro 

da política endógena do BNDES, pois, a (re)estruturação permanente da instituição 

aciona inovação inclusive dentro do próprio corpo técnico – seja em formato de 

recrutamentos, mudando os perfis de cada grupo selecionado, trajetórias, etc. -,  

permitindo uma plasticidade de funcionários e dirigentes capazes de operar políticas em 

esfera nacional/global diferenciadas e de qualidade, em função de determinada política 

de desenvolvimento.  
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