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Diversas formas de financiamento são apontadas como fonte de apoio à 

internacionalização das empresas multinacionais brasileiras, porém o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é indicado como um dos 

principais instrumentos1. O BNDES, criado em 1952, passou por transformações nas 

diferentes gestões governamentais e dinâmicas da economia brasileira e mundial. Ele 

atuou desde a consolidação do modelo de substituição de importações, até os 

processos de privatizações no Brasil, financiando parcial ou integralmente capitais 

estrangeiros e nacionais na aquisição das empresas estatais. A importância do Banco 

em termos de recursos é crescente, não somente para economia brasileira:  desde 2005 

o volume de créditos do BNDES aumentou 391% e é maior do que o Banco Mundial. 

Em 2010 ele concedeu US$ 96,32 bilhões, significando 3,3 vezes mais que os US$ 

18,6 bilhões concedidos pelo Banco Mundial. No mesmo ano, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) concedeu US$ 11,4 bilhões e a 

Cooperação Andina de Fomento (CAF) US$ 4,6  bilhões2. Os fundos do BNDES são 

públicos, provindos do Tesouro Nacional, de impostos e contribuições públicas, como 

o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Porém, o banco também capta recurso no 

mercado externo, bancos estrangeiros, além de agências de fomento de outros países, 

e as multilaterais, como próprio Banco Mundial3.

  Esse texto é extraído da tese de doutorado "Políticas públicas e interesses privados: a 
internacionalização de empresas brasileiras e a atuação internacional do governo Lula" em 
elaboração.

  Doutoranda do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e pesquisadora do BRIC Policy 
Center. A autora é colaboradora do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS) e da 
Fundação Rosa Luxemburg1 Outras formas de financiamento são a participação em bolsas de valores, especialmente de Nova 

Iorque e São Paulo, assim como recursos próprios das empresas, ou empréstimos e apoio técnico de 
bancos no exterior.2 "BNDES já empresta três vezes mais que o Banco Mundial", Estado de São Paulo, 10 de março de 
2011; "BNDES assina acordo com bancos de desenvolvimento dos BRICS", nota 14 de abril de 2011 
em www.bndes.gov.br3 Um dos mais importantes empréstimos do Banco Mundial ao BNDES foi o Empréstimo 
Programático para o Desenvolvimento em Gestão Ambiental Sustentável no valor de US$ 1,3 bilhão 
em 2008. Isso levou a mudanças estruturais dentro do banco para desenvolver sua área ambiental. 



Podemos afirmar que, no âmbito da gestão de Lula (2002 - 2010), o banco 

passou por dois momentos fundamentais de internacionalização. Primeiro, uma das 

principais transformações foi a criação, a partir de 2003, da linha de crédito específica 

para internacionalização das empresas brasileiras. O BNDES alterou seu estatuto e 

passou a apoiar empresas de capital brasileiro com projetos no exterior, desde que 

estas contribuam para o “desenvolvimento social e econômico do país”4. A discussão 

que leva a esta mudança de atuação baseia-se na já mencionada "necessidade" 

imposta pela globalização de melhorar a competitividade das firmas nacionais via 

acesso a recursos e mercados5. Alem/Cavalcanti argumentam que o investimento no 

exterior “transborda para trás”, levando junto outras empresas prestadoras de serviço. 

O Banco estabelece a relação entre desenvolvimento nacional e internacionalização 

das empresas: “em uma economia globalizada, a competitividade das firmas nacionais 

em mercados estrangeiros torna-se crescentemente importante para a performance do 

país como um todo. (...) Sem firmas competitivas internacionalmente, um país não 

pode melhorar a sua performance econômica”6. As contrapartidas ao aumento da 

competitividade dessas firmas seriam o aumento das exportações, a transferência de 

tecnologia e a repatriação de divisas7.  Nesse sentido, no marco conceitual do Banco 

exposto por esses autores, interesses públicos e privados se unem:  a necessidade de 

apoio às empresas é justificada pelos ganhos gerados para todo o país, e não somente 

às próprias empresas. 

O segundo momento foi a abertura de filiais no exterior em 2009. A 

Outras captações internacionais mais recorrentes são a emissão de título de dívida e bônus no mercado 
global, que gerou em 2010 US$1 bilhão. Além disso, o BNDES capta junto a agências estrangeiras 
como, por exemplo, a agência multilateral dos países nórdicos (NIB), onde conseguiu US$60 milhões, 
e o Japan Bank for International Cooperation, onde captou US$300 milhões em 2010. O Banco 
Europeu de Investimentos (BEI) é outro importante doador ao BNDES, destinando  500 milhões de 
Euros em 2010 para o banco brasileiro, para que esse repassasse a grupos europeus atuando no Brasil, 
como o Energias do Brasil, ArcelosMital e Comgás. Em 2011, o BNDES fechou o primeiro 
empréstimo com um banco privado desde 2000, o japonês Bank of Tokyo-Mitsubishi, no valor de US$ 
300 milhões, Ver  "BNDES quer financiar direto no exterior", Valor Econômico, 8-9-10 de janeiro de 
2010; "BEI planeja realizar empréstimos em reais no país pela primeira vez", Valor Econômico, 15 de 
março de 2010; "BEI mira o Brasil e empresa 500 milhões ao BNDES", Valor Econômico, 17 de 
fevereiro de 2010; "BNDES troca emissões de bônus por empréstimos", Valor Econômico, 6 de 
outubro de 2011; e Tautz, Carlos/Siston, Felipe/Lopes Pinto, João Roberto/ Badin, Luciana: "O 
BNDES e a reorganização do capitalismo brasileiro: um debate necessário" em Os anos Lula: 
contribuições para um balanço crítico: 2003-2010. Rio de Janeiro, Garamond, 2010, p. 283

4 Artigo 9° do Estatuto Social do BNDES
5  Alem, Ana Claudia/ Cavalcanti, Carlos Eduardo.: “O BNDES e o apoio à internacionalização das 

empresas brasileiras”. Revista do BNDES, v. 12, n. 24, dezembro 2005
6  Ibid., pg. 56
7  Ibid., pg. 69



subsidiária BNDES Limited aberta em Londres é uma empresa de investimento com a 

finalidade de participação acionária em outras empresas. Ela também tem a função de 

captar recursos no mercado e nas agências financeiras, podendo, com isso, emprestar 

às empresas brasileiras diretamente do exterior, sem que estes recursos sejam 

repatriados no Brasil. Ademais, a filial serve como observador do mercado global e 

fornecedor de informações às empresas8. Além de Londres, o Banco abriu um 

escritório no Uruguai, onde se situa a sede política do Mercosul, com o objetivo de 

aportar diretamente nos projetos de integração regional.

O banco deu outros passos internacionais como, por exemplo, o fechamento 

de acordos de cooperação e parceria com outros bancos de desenvolvimento. 

Recentemente, na cúpula dos países BRICS em Sanya em 2011, o BNDES fechou um 

acordo de cooperação com os bancos de desenvolvimento e Exim da China, Índia e 

Rússia. O acordo prevê a facilitação de transações e projetos em comum, 

fortalecimento das relações comerciais e econômicas, a composição de um arcabouço 

que possa prover financiamento e serviços bancários a projetos de investimento de 

interesse comum, assim como a possibilidade de uma entidade interbancária no 

futuro. As partes se comprometeram em trocar informações sobre projetos de 

interesse compartilhado nas áreas de infraestrutura, energia, indústrias-chave, 

indústrias tecnológicas e setores exportadores, desenvolvendo mecanismos de apoio à 

internacionalização de empresas9. Em 2004 o BNDES já havia fechado um acordo 

com o banco estatal chinês CTIC com o objetivo de investir em projetos de 

infraestrutura ferroviária e portuária na América do Sul para escoamento de produtos 

brasileiros pelo Pacífico10. Outros exemplos são o acordo de cooperação com o Exim 

Bank  dos EUA com o objetivo promover investimentos e projetos de interesse de 

8  Empresários como o presidente da Vale, do Bradesco e da Bolsa de Valores de São Paulo 
participaram da inauguração da subsidiária do Banco em Londres.  "BNDES quer financiar direto 
no exterior”, Valor Econômico, 8 de janeiro de 2010;  “Para BNDES, momento é bom para 
aquisições no exterior”, Valor Econômico, 5 de novembro de 2009; Sistema BNDES em 
www.bndes.gov.br

9  Memorandum on Cooperation among Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES and China Development Bank Corportion and Export - Import Bank of India and State 
Corporation Bank for Development  and Foreign Economic Affairs (Venesheconombank),  15 de 
abril  de  2011,  disponível  em  http://www.itamaraty.gov.br/temas-mais-informacoes/saiba-mais-
bric/documentos-emitidos-por-altas-autoridades/memorando-on-cooperation-among-development-
banks-of-bric-countries/at_download/file

10  O  banco  chinês  teria  US$  100  milhões  para  investimentos  fora  da  China.  Os  projetos  de 
infraestrutura com investimento do CTIC e do BNDES estão no marco do projeto de integração 
física na América do Sul, sobre o qual discorreremos mais a frente. Ver "China é um shopping para 
realização de bons negócios, diz Lula", Valor Econômico, 25 de maio de 2004



empresas brasileiras e estadunidenses, comprometendo-se em trocar informações e 

realizar encontros a fim de identificar programas e setores de negócios11; com o Japan 

Institute for Overseas Investiment (JOI), o BNDES divulgou um memorando de 

entendimento com a intenção de ampliar a cooperação para as áreas de tecnologia de 

informação e indústria automobilística, além do setor de recursos naturais12; já com a 

Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) do Chile, o banco fechou um 

memorando de entendimento para cooperação técnica, objetivando instrumentos 

comuns para a implementação de políticas de apoio à inovação o fortalecimento de 

pequenas e médias empresas e o incremento dos investimentos brasileiros no Chile13. 

O BNDES também criou junto com o governo brasileiro, em 2010, uma 

agência de crédito à exportação como subsidiária integral do banco (EXIM Brasil), 

visando centralizar e ampliar o apoio governamental ao setor exportador. Juntamente 

com essa agência, o banco tornou-se administrador do Fundo Garantidor de Comércio 

Exterior (FGCE), que é um instrumento de natureza privada, responsável por prestar 

garantia às operações do EXIM Brasil14. 

 Esses são alguns exemplos que não esgotam os diferentes passos dados pelo 

banco no sentido da internacionalização crescente de suas atividades e o alinhamento 

de seu perfil com outros bancos de desenvolvimento e apoio à exportação e ao 

investimento externo. No que tange este último, de 2005 até hoje, o BNDES já proveu 

R$ 12,7 bilhões em projetos de internacionalização, que envolvem aquisições, joint 

ventures, projetos novos (greenfield) e expansões. Neste período, 18 empresas foram 

contempladas em 23 operações encaixadas nos critérios do banco15.  Segundo o 

banco, são atendidas as demandas nacionais por projetos de inserção internacional, 

sem priorizar setores ou empresas. Para a obtenção do crédito, elas devem apresentar 

uma gestão estruturada, e demonstrar que o projeto internacional gera vantagens para 11 "BNDES e Ex-Im Bank dos EUA assinam acordo de cooperação", nota BNDES, 28/06/2010, 
www.bndes.gov.br12 "BNDES assina memorando com o JOI, entidade japonesa de promoção do investimento externo", 
nota BNDES, 21/07/2010, www.bndes.gov.br13 "BNDES e Corfo, do Chile, ampliam cooperação técnica", nota BNDES, 25/08/2008, 
www.bndes.gov.br14 "Governo cria EXIM Brasil como subsidiária do BNDES", nota BNDES, 05/05/2010, 
www.bndes.gov.br

15  A amostragem considerou empresas com atividade fora do país que entre 2000 e 2010 tomaram ao 
menos  R$  10  milhões  em empréstimos  do  banco  para  programas  de  internacionalização  e/ou 
exportação. Ver Valor Econômico, revista "Multinacionais Brasileiras" 2011, loc.cit., pg. 18



o país, como a transferência de tecnologia16. Os pedidos são analisados 

individualmente, e não há divulgação pública sobre os critérios específicos, termos e 

valores dos projetos financiados.  De acordo com uma amostragem interna do Banco, 

entre 140 empresas de 23 segmentos, os setores mais apoiados foram o de alimentos 

(16 empresas), veículos (13 empresas) e construção (10 empresas)17.

O primeiro grande empréstimo desse programa foi de US$ 80 milhões ao 

frigorífico Friboi, para a compra de 85% da principal empresa de carne bovina na 

Argentina, a americana Swift Armour; dois anos depois, a holding do Banco para 

participação acionária, o BNDESPar, concedeu um novo empréstimo (ela concede 

empréstimo ou compra ações?) de R$ 4,5 bilhões ao conglomerado JBS-Friboi para a 

compra da Swift&Co. e Pilgrim's Pride Corp nos EUA, tornado a empresa hoje uma 

das mais internacionalizadas. Em 2008, o BNDES-Par detinha 20% das ações da JBS-

Friboi, passando no último ano para 35%, como forma de eliminar dívidas e 

debêntures, exemplificando de forma categórica um caso de mescla entre capital 

privado e estatal18. Outros exemplos recentes de financiamento do BNDES a projetos 

internacionais é a compra de uma fábrica na Índia pela WEG (aporte de R$ 65,4 

milhões do banco) e diferentes aquisições da Eurofarma na América do Sul nos anos 

de 2009 e 201019.

O banco se tornou um ator da política externa brasileira, na medida em que é 

hoje um dos principais financiadores da integração de infraestrutura sul-americana, 

conduzidos, em boa medida, pelos conglomerados de engenharia e construção com 

sede no Brasil. O enfoque do banco na integração da infraestrutura envolve a 

coordenação com outras instâncias governamentais, principalmente o Ministério de 

Relações Exteriores20. No plano doméstico, o BNDES é o principal financiador do 
16  Ibid., pg. 19
17  Ibid., pg. 2018 Sennes/Mendes, loc.cit., pg. 168; Valor Econômico, revista “Multinacionais brasileiras”  2008; e 
Alem, Ana C./ Cavalcanti, C., loc.cit.; "BNDES terá 35% da JBS após trocar debêntures" Valor 
Econômico, 19 de maio de 2011; "Combate à inflação ressalta papel do BNDES na economia", Wall 
Street Journal Americas, em Valor Econômico, 13 de junho de 2011. O caso levou a Justiça Brasileira 
a abrir inquérito de investigação (“Ministério Público abre inquérito sobre BNDES e JBS”, O Globo, 
15 de fevereiro de 2011)

19  Valor Econômico, revista "Multinacionais Brasileiras" 2011, pg. 1920 Alem/Cavalcanti, loc.cit., pg. 71. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, além do 
BNDES, participam das atividades para promoção do comércio e investimentos o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Ministério da Fazenda, Tesouro Nacional, Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, Banco do Brasil/Proex, Comitê de Financiamento e Garantia 
das Exportações (COFIG) e Câmara de Comércio Exterior (CAMEX). Ver Ministério de Relações 



Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que integra a Iniciativa de Integração 

de Infra-estrutura para a América do Sul (IIRSA). Lançada no ano 2000, a IIRSA é 

um  ambicioso projeto nas áreas de transporte, energia e telecomunicações, que 

abrange doze países e divide a América do Sul em dez grandes eixos, pensados a 

partir da integração entre cadeias produtivas e do aumento do fluxo comercial 

regional, com a finalidade de convergir com o circuito de troca mundiais, facilitando 

o escoamento das  exportação para os mercados dos EUA, Europa e Ásia- Pacífico. 

Em 2003, durante a gestão de Carlos Lessa, o banco incorre uma mudança 

interna, criando um Departamento de Integração da América do Sul, ligado à área de 

comércio exterior21. As aprovações iniciais de créditos foram de US 600 milhões para 

a Bolívia,  US$ 1 bilhão para obras de empresas brasileiras na Venezuela e, no marco 

da ajuda à Argentina na recuperação da crise de 2001/2, a criação de um fundo de 

US$ 1 bilhão para apoio ao comércio bilateral Brasil-Argentina em 2003, figurando 

por primeira vez o apoio do banco à exportação de um outro país22. Esse fundo 

também foi utilizado para operações e obras de empresas brasileiras na Argentina, 

como a construção de um gasoduto pela Petrobras23. O financiamento às obras 

infraestrutura por empresas brasileiras na América do Sul exigiu uma extensão do 

apoio à exportação para incluir o setor de serviços, e uma flexibilização das operações 

do Convênio de Crédito Recíproco (CCR), de modo que os contratos fechados com 

países vizinhos passassem a garantir que os bancos centrais desses também cobrissem 

os riscos das exportações de bens e serviços para realização das obras24. 

Exteriores: "Balanço da Política Externa 2003-2010". Disponível em www.itamaraty.gov.br (acesso 
janeiro de 2011).
21  "BNDES cria departamento para apoiar integração sul-americana", Valor Econômico, 8 de agosto 

de 2003
22  "Fundos do BNDES também cobrirá projetos de infraestrutura na Argentina", Valor Econômico, 6 

de maio de 2003
23  "Petrobras usará recursos do BNDES e fundo argentino em novo gasoduto", Valor Econômico, 22 

de setembro de 200424De acordo com divulgado no jornal Valor Econômico, essas mudanças não foram simples, tiveram 
que ser introduzidas de forma gradual, mostrando um certo descompasso entre as mudanças na política 
externa, que exigiam um rápido apoio e financiamento de projetos de integração regional,  e os 
procedimentos necessários no BNDES para exportação de capital.  O CCR foi utilizado como garantia 
nos casos de financiamento para: a Venezuela, um montante de US$ 121 milhões para exportação de 
equipamentos para a hidrelétrica La Vueltosa, US$ 78 milhões para financiar as obras da Odebrecht 
para a linha 3 do metrô de Caracas e US$ 20 milhões para a venda de colheitadeiras pela Cotia Trading 
ao país (nos anos anteriores já haviam sido liberados US$ 50 milhões de um total de US$ 77 milhões 
aprovados em 2001 para a linha 4 do metrô de Caracas); para a Argentina, em 2005, quando o governo 
Kirchner negociou com o brasileiro a aprovação de US$ 237 milhões do BNDES para financiar bens e 
serviços de engenharia em dois gasodutos (um deles com o empréstimo de US$ 200 milhões operado 
pela Petrobras), além da exportação de  tubos da Confab e serviços da construtora Odebrecht na área de 
energia; e para o Equador, o CCR também garantiu o contrato de empréstimo de US$ 50 milhões para 



Segundo o Ministério de Relações Exteriores, apesar da contribuição 

financeira do BID, CAF e Fonplata para a elaboração dos projetos da IIRSA, a maior 

parte dos resultados obtidos no desenvolvimento da infraestrutura regional em termos 

de obras executadas podem ser atribuídos ao  BNDES e ao Banco do Brasil-Proex, 

por meio de seus programas de financiamento à exportação. O Brasil aprovou, entre 

2003 e 2010, mais de US$ 10 bilhões em financiamento a obras na região25. Em 2010, 

o valor dos desembolsos foi de US$ 687 milhões, para 2011 são projetados US$ 870 

milhões e, para 2012, US$ 1 bilhão26.

Os grandes conglomerados de engenharia e construção, assim como alguns 

grandes fornecedores de manufaturas, são os principais beneficiados com os créditos 

públicos direcionados às obras. Nos últimos dez anos, o financiamento de obras 

regionais com recursos do BNDES repassados às empreiteiras aumentou 1.185%27. 

Nas palavras do MRE, "no tocante aos projetos de infraestrutura regional que contam 

com linhas de financiamento público, do BNDES e do PROEX, sua execução está a 

cargo de grandes construtoras brasileiras como Norberto Odebrecht, Camargo Corrêa, 

Andrade Gutierrez e OAS. Entre as empresas fornecedoras de máquinas, 

equipamentos e materiais de transporte para os países da região, podem-se citar a 

Embraer, Alstom, Confab e Mercedez-Benz do Brasil"28. O próprio Ministério cita as 

obras concedidas aos grandes grupos com financiamento público brasileiro: na 

Argentina, a construção e ampliação da rede de gasodutos com aprox. US$ 1,9 bilhão 

(pela Odebrecht e Confab), o aqueduto do Chaco com US$ 180 milhões  (empresas 

obras do aeroporto de Tena (Odebrecht), além de US$ 150 milhões do empréstimo de US$ 243 
milhões, aprovado em 2000, para construção da hidrelétrica San Francisco. No caso da Bolívia, país 
que se encontrava altamente endividado, o BNDES relutou em emprestar por não atender aos requisitos 
mínimos de garantia. O país andino acabou recebendo cerca de US$ 25 milhões entre 2005 e o início 
de junho de 2006, do Proex-Financiamento, administrado pelo Banco do Brasil. Ver "Brasil estuda 
apoio a sócios menores do Mercosul", Valor Econômico, 19 de maio de 2006 e "BNDES poderá 
financiar novos projetos na América do Sul, diz Mantega", Valor Econômico, 24 de fevereiro de 200525 Segundo o MRE, a concessão de crédito a projetos de infraestrutura é fundamentada em arcabouço 
técnico-jurídico no âmbito de atuação dos seguintes órgãos: Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), 
Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (COFIG), Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil, por meio do Programa de Financiamento às 
Exportações (PROEX), Fundo de Garantia à Exportação (FGE) e Seguradora Brasileira de Crédito à 
Exportação (SBCE). Ver Ministério de Relações Exteriores, loc.cit., sessão América do Sul 
(infraestrutura)26 "BNDES acelera desembolsos para obras na América Latina" em http://economia.terra.com.br, 27 de 
setembro de 2011

27  "Presença de empreiteiras se multiplica no exterior", Folha de São Paulo, 18 de setembro de 2011
28  Ministério de Relações Exteriores, loc.cit., sessão América do Sul (infraestrutura)



CNO, Techint, OAS e ISOLUX), assim como a exportação de 20 Aeronaves EMB 

190 para Austral/Aerolineas, com US$ 646 milhões (Embraer); na Bolívia, a  rodovia 

San Ignacio de Moxos-Villa Tunari com US$ 332 milhões (OAS), o Projeto Hacia el 

Norte - Rurrenabaque-El-Chorro com US$ 199 milhões e a Rodovia Tarija- Bermejo 

com US$ 179 milhões (Queiroz Galvão); no Chile, ampliação do metrô de Santiago 

com US$ 209 milhões (Alstom) e apoio ao Projeto Transantiago (exportação de 

ônibus) com aprox. US$ 350 milhões (Mercedes-Benz); na Colômbia, a exportação de 

127 ônibus para transporte coletivo urbano com US$ 26,8 milhões (San Marino); na 

Guiana, a construção da ponte sobre o rio Tacutu com US$ 17,1 milhões; no Paraguai, 

a  construção da segunda ponte sobre o rio Paraná com US$ 200 milhões; no Peru, a 

Ponte Assis Brasil-Iñapari com US$ 17,1 milhões; no Uruguai, a Rede de 

Distribuição de Gás de Montevidéu com US$ 7 milhões (OAS); na Venezuela, a 

construção e ampliação do Metrô de Caracas, com aprox. US$ 943 milhões 

(Odebrecht) e a construção da Hidrelétrica La Vueltosa com US$ 121 milhões 

(Alstom)29. Somam-se a isso a construção de grandes usinas hidrelétricas no Peru, 

Venezuela, Equador, Colômbia e na República Dominicana pelas empresas 

Odebrecht, Camargo Correa e OAS30. De acordo com um representante da empresa 

Andrade Gutierrez, as relações internacionais do Brasil promovem empresas 

brasileiras "mostrando-as como dedicadas e competentes"31, explicitando o 

entrelaçamento entre atores públicos e privados.

Já a América Central e Caribe são, segundo o Ministério, espaços de grandes 

obras “com a concessão de créditos a empresas brasileiras que participam de projetos 

na região”  com financiamento que chegou a US$ 2,8 bilhões32. As principais obras 

envolvendo financiamento público e empresas brasileiras foram: em Cuba, o Porto de 

Mariel em 2009, com financiamento brasileiro de US$ 680 milhões (construtora 

Odebrecht); em El Salvador foi assinada uma Carta de Intenções entre o BNDES e o 

Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) do país para a renovação da frota de 

microônibus e ônibus, envolvendo o financiamento de até US$ 300 milhões, além de 

um financiamento à exportação de US$ 108 milhões para quatro aeronaves 

EMBRAER; para Guatemala, foi concedido  um financiamento do BNDES no valor 

29  Ibid. 
30  Sennes/Mendes, loc. cit., p. 168; Valor Econômico, revista “Multinacionais Brasileiras”, setembro 

de 2010 e setembro de 2011, p. 33-34; "Brasil faz obras nos vizinhos temendo a China", Folha de 
São Paulo, 27 de setembro de 2009

31  Valor, revista "Multinacionais Brasileiras" 2011, p. 34
32 Ministério de Relações Exteriores, loc. cit., Resumo Executivo, p. 23



de US$ 448,7 milhões para o novo sistema de transporte coletivo33, que utilizará 

equipamentos e 3.150 ônibus fornecidos por um consórcio de empresas brasileiras, 

além do concedimento de financiamento à exportação da ordem de US$ 117,5 

milhões para 6 aeronaves Super Tucano; no México, o  projeto de aproveitamento dos 

recursos hídricos do estado de Michoacán, com financiamento de US$ 394,2 milhões 

do BNDES, com curso no CCR da Aladi; na Nicarágua, a usina hidrelétrica de 

Tumarín, com financiamento do BNDES aprovado, em março/2010, de US$ 342 

milhões  (consórcio Eletrobrás e Queiroz Galvão); na República Dominicana, o Brasil 

aprovou, desde 2003, quase US$ 1 bilhão em financiamentos públicos com curso no 

CCR, como as Hidrelétricas de Pinalito, Palomino e Las Placetas, ademais do 

financiamento de US$ 52 milhões do BNDES para exportações de bens e serviços 

brasileiros para as obras do Corredor Viário Duarte (Odebrecht) e, por fim, o 

concedimento de créditos do BNDES no valor de US$ 92 milhões para a exportação 

de nove aeronaves EMB-314 (Super Tucano) e pacote logístico, e US$ 46 milhões 

para exportação de 300 ônibus urbanos, pela Mercedes-Benz34. 

O mesmo modelo é reproduzido na África. Segundo o MRE, não confere 

novidade o investimentos de empresas brasileiras em infraestrutura no continente 

africano, contudo hoje há maior auxílio para a promoção comercial. O BNDES aporta 

em projetos de infraestrutura em Angola (infraestrutura urbana e rural, tratamento de 

esgoto, geração e distribuição de energia, aeroporto), Gana, Moçambique (porto e 

aeroporto) e África do Sul (transporte urbano)35. O Ministério cita alguns exemplos de 

financiamento público para empresas e conglomerados atuantes em obras de 

infraestrutura na África: crédito de US$ 3,5 bilhões para obras de infraestrutura do 

projeto de reconstrução nacional do governo angolano, executadas pelas quatro 

maiores construtoras brasileiras instaladas em Angola; mecanismo de financiamento 

no valor de US$ 80 milhões pelo Comitê de Financiamento e Garantia das 

33  Segundo  o  MRE,   "a  cerimônia  de  inauguração  contou  com  a  presença  do  Presidente  da 
Guatemala,  Álvaro  Colom,  que  agradeceu  ao  Brasil  e,  especificamente,  ao  Sr.  Presidente  da 
República  a  colaboração  determinante  para  o  êxito  da  iniciativa  de  implantação  do  sistema". 
Ministério de Relações Exteriores, loc.cit., sessão 1.2.4 América Central e Caribe. Infra-estrutura e 
Transporte.34 Para a República Dominicana foi aprovada, no âmbito do COFIG, a eliminação do limite de 

concessão de crédito a financiamentos de projetos, possibilitando o país de pleitear novos 
financiamentos junto ao BNDES para projetos de infraestrutura, utilizando o CCR como garantia. 
Todos os exemplos foram extraídos do Ministério de Relações Exteriores, loc.cit.  
35  Slides de apresentação por Foldes, Sérgio: "The financing of Brazilian companies in Africa. The 

role of BNDES", Seminário CEBRI, São Paulo, 12 de agosto de 2010



Exportações (COFIG) e pela Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) para o projeto 

do Aeroporto de Nacala, em Moçambique; financiamento do BNDES para as 

empresas Odebrecht e Andrade Gutierrez para construção do Corredor Rodoviário 

Oriental de Gana, orçado em mais de US$ 200 milhões; construção da base no porto 

de Mtwara, região sul da Tanzânia, em parceria da Petrobras com a petroleira Ophir; 

crédito de US$ 8,5 milhões para a construtora Andrade Gutierrez para realização de 

Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental para o projeto da barragem de Moamba 

Major, em Moçambique 36. 

O banco reafirma as vantagens da internacionalização das firmas para a 

economia brasileira como um todo, por exemplo, a transferência de tecnologia e 

know-how adquiridos fora do Brasil. Entretanto, evidencia-se na atual fase a 

priorização de alguns grandes grupos e o fomento à formação de conglomerados, que 

não necessariamente representam setores inovadores. Argumenta-se que o maior 

empréstimo já feito a um frigorífico, o Bertin, de R$2,5 bilhões, foi superior ao 

orçamento dos fundos setoriais criados em 1999 pelo governo para financiar pesquisa, 

desenvolvimento e inovação em setores como biotecnologia, aeronáutica e energia. 

Em 2007, 60% dos empréstimos do BNDES foram direcionados para áreas de baixa 

ou baixa/media tecnologia37. De 2003 a 2009, os empréstimo a setores intensivos em 

natureza (indústria de transformação, agropecuária, extrativa) totalizaram 27%, bem 

acima dos setores intensivos em trabalho (2%), ciência (11%) e de escala (13%)38. 

O direcionamento dos recursos públicos do banco resulta, em grande medida, 

na concentração de certos setores da economia brasileira, e não em uma distribuição. 

No Brasil houve uma aceleração de fusões e aquisições como decorrência da crise 

econômica mundial iniciada em 2008. O ano de 2010 representou um recorde, 

envolvendo mais de 700 operações de fusões e aquisições de empresas brasileiras39. 

Alguns dos principais financiamentos do BNDES a essas operações foram: R$6 

36  Ministério das Relações Exteriores: "Balanço da Política Externa 2003-2010", loc.cit., sessão 
África, infraestrutura.37 "Nossas campeãs mundiais", Retrato do Brasil, nº 30, janeiro, 2010, p.10

38  Tautz/Siston/Lopes Pinto/Badin, loc.cit., p. 265
39 " O número de fusões deve variações significativas no decorrer da crise. Em 2007, o número de 

operações foi de 699, caindo para 663 em 2008 e 454 em 2009, subindo para mais de 700 em 2010,  
e registrando 379 no primeiro semestre de 2011, sendo 175 entre empresas brasileiras. "Fusões 
batem recorde, diz KPMG", Valor Econômico,  23 de dezembro de 2010; "Cade prevê volume 
recorde de fusões em 2010", Valor Econômico, 30 de julho de 2010; "Brasil deve bater recorde em 
fusões e aquisições", Valor Econômico, 6 de outubro de 2011. 



bilhões ao grupo JBS para aquisições no Brasil e no exterior, tornando-a a maior 

produtora de carne do mundo; R$2,4 bilhões para a Votorantim Celulose adquirir a 

Aracruz Celulose, resultando também em uma das maiores produtoras de celulose, a 

Fibria; mais de R$1,5 bilhão para a fusão da Sadia com a Perdigão, tornando o grupo 

Brasil Foods o maior exportador mundial de frango40; R$7,6 bilhões para a operadora 

de telefonia Oi, controlada pela Andrade Gutierrez e pelo grupo La Fonte, criando o 

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

bilhões para a Petrobras, rompendo uma norma do sistema financeiro, segundo a qual 

o banco poderia emprestar até R$13 bilhões para empresas de um mesmo 

conglomerado41; anteriormente, a Vale havia recebido o maior empréstimo já 

concedido pelo banco a uma única empresa, R$ 7,3 bilhões; por fim, o BNDES criou 

linhas de financiamento específicas para os setores de software nacional e para a 

indústria farmacêutica, fomentando planos de fusões e aquisições nesses setores, 

como a aquisição da Biosintética pela Aché, e da Logocenter pela Microsiga, 

adquirindo 16% em ações dessa última42. 

Esses exemplos de concentração em certos setores e grupos econômicos não 

se dão somente via empréstimos, mas também por meio de participação acionária 

direta do banco com a atuação de sua holding de BNDESPar, que realiza operações 

visando a capitalização de  empreendimentos  controlados por  grupos privados43.  A 

participação acionária do BNDESPar em empresas com sede no país tornou-se uma 

via (além do financiamento direto) para aquisições no exterior, uma vez que essas 

40 "Combate à inflação ressalta papel do BNDES na economia", Wall Street Journal Americas, em 
Valor Econômico, 13 de junho de 201141  "Doze grupos ficam com 57% de repasses do BNDES", Folha de São Paulo, 08 de agosto 2010

42  Sennes/Mendes, loc.cit., p. 169. Além disso, entre 2008 e 2010, o BNDES recebeu R$ 180 bilhões 
do Tesouro Nacional como forma do governo estimular a economia e evitar uma recessão e retração 
do crescimento devido à crise econômica mundial. O banco concedeu entre R$168 e 115 bilhões 
aos maiores grupos econômicos do Brasil, somando entre 57 e 72% dos empréstimos, segundo 
diferentes fontes. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, de 2008 até junho de 2010, doze 
grandes grupos privados receberam 57% dos 168 bilhões até  então desembolsados.  Já o Valor 
Econômico afirma que, entre 2009 e junho de 2010 foram desembolsados  115,84 bilhões, dos quais 
83,45 bilhões foram destinados para empresas de grande porte, 72% do total. Como os juros pagos 
pelas empresas ao banco são inferiores ao que paga o Tesouro Nacional no mercado (ca. de 7% 
frente a ca. de 11% da Selic), as empresas acabam sendo subsidiadas com recursos públicos. Ver  
“Doze grupos ficam com 57% de repasses do BNDES”, Folha de São Paulo 8 de agosto de 2010; 
“Grandes grupos detêm 72% do crédito bancado pelo Tesouro”, Valor Econômico, 12 de agosto de 
2010.

43 O BNDESPar, BNDES Limited e a Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME) são 
três subsidiárias integrais do banco, formando o chamado Sistema BNDES. Ver www.bndes.gov.br 



empresas se fortalecem no mercado nacional, podendo, então, expandir para fora44. 

Em 2009 o BNDESPar detinha participação em 22 multinacionais com sede no Brasil, 

e  investimentos que totalizavam R$ 92,8 bilhões, correspondente a 4% da 

capitalização total do mercado acionário brasileiro45. Além dos casos de fusões acima 

citados,  a  participação  do  BNDES  em  empresas  por  ele  financiadas  também  é 

consequência de dívidas e debêntures, que são pagas por meio de vendas de ações, 

como  no  já  mencionado  caso  da  JBS-Friboi,  mas  também  da  Eletropaulo,  entre 

outros46. 

A participação societária nas estruturas de controle de diversas empresas faz 

com que o BNDES (assim como os fundos de pensão das estatais) esteja no centro de 

diversas aglomerações corporativas, tornado-se, segundo Lazzarini, um "ator de 

ligação" que conecta essas aglomerações47. Ao ser acionista, por exemplo, da Vale e 

da Embraer, o BNDES (assim como o fundo de pensão Previ) conecta os demais 

acionistas das duas empresas entre si (e seus "pequenos mundos" corporativos), 

projetando conexões, laços, contatos e acesso privilegiado ao poder público, 

construindo um emaranhado de relações público-privadas entre os diferentes 

conglomerados e atores estatais. Nesse "capitalismo de laços", os próprios grandes 

grupos não são simples firmas, mas também atores de ligação, uma vez que seus 

proprietários têm investimentos em diversas empresas, projetando laços entre os 

donos. Deste modo, o autor demonstra que os grupos estão entrelaçados entre si, e que 

o "capitalismo de laços" se expressa por conexões que se estabelecem entre grupos e 

dentro deles por meio dos mesmos proprietários, sendo um dos atores-chave de 

ligação as entidades estatais, como o BNDES e os fundos de pensão48.

Argumenta-se que os processos de privatizações nos anos 1990 tornaram as 

redes de proprietários ainda mais complexas, formando inúmeros consórcios 

envolvendo múltiplos proprietários. Nos leilões de privatização surgiram consórcios 

44  Valor Econômico, revista "Multinacionais Brasileiras" 2011, p. 19-2045 Tautz et.al., loc.cit., p. 261; Lazzarini, Sérgio: Capitalismo de laços: os donos do Brasil e suas 
conexões. Rio de Janeiro, Elsevier, 2011, p. 50

46  No caso da Eletropaulo, controlada pelo consórcio Lightgas, que por sua vez é controlado pela 
AES, a empresa recebeu US$ 1,2 bilhão do BNDES. Ao não pagar essa dívida, a empresa e o banco 
fizeram um acordo de reestruturação societária, criando uma nova empresa (Brasiliana) na qual o 
banco é sócio e tem um contrato de dívida potencialmente conversível em ações. Ver Lazzarini, 
op.cit., p. 34

47  Ibid., p. 8-9
48  Ibid., p. 57-60



mistos, envolvendo investidores privados e públicos, e um grande volume de capital 

público provindo, em boa parte, do BNDES, que teve papel central na condução dos 

processos de venda das estatais49. Ligado a empresas privadas para a formação de 

consórcios, o BNDES acabou fortalecendo grandes grupos domésticos, que 

posteriormente passaram a ter capital suficiente para participar em novas 

privatizações e concessões. O resultado foi a disseminação da participação estatal por 

meio de seus atores financeiros (fundos e BNDESPar) nas principais empresas no 

país, levando não a um recuo do Estado, mas sim ao aumento de seu papel e sua 

participação em empresas e no mercado. 

Para autores de cunho liberal, como Lazzarini, o aumento do papel do Estado 

nas empresas como resultado paradoxal das privatizações leva a uma maior 

"ingerência" do governo nas decisões empresariais e a uma desigualdade de influência 

e acesso aos recursos e à burocracia pública, propiciando relações clientelistas50. Em 

outras palavras, poderia se afirmar que, dentro desta visão, as empresas estariam 

"capturadas" pela intervenção do governo, desconfigurando sua atuação como 

empresas privadas no livre mercado. Por sua vez, outra visão crítica ao aumento da 

participação do BNDES em empresas privadas parte do lado oposto: o Estado é 

"capturado" pelos grandes grupos e atores privados, fazendo-se mais presente na 

economia, porém não mais autônomo. Para Tautz/Siston/Lopes Pinto/Badin, durante o 

governo Lula, o BNDES aprofundou um padrão de acumulação do capitalismo 

brasileiro que já tinha sido iniciado com as privatizações, que seria a formação e 

fortalecimento de conglomerados privados fomentados com recursos públicos. A 

maior atuação do Estado veio, assim, por meio do fortalecimento de grupos nacionais 

privados. No período pós-privatizações, o BNDESPar (e os fundos de pensão) garante 

a continuidade de transferência de recursos públicos, alavancando o capital das 

empresas privadas51. Segundo os autores, há um alinhamento do Estado à dinâmica e 

às demandas de grandes grupos empresariais, mantendo a posição do Brasil como 

49  Ibid., p. 30-150 Para o autor, a participação estrangeira no Brasil não teria aumentado com as privatizações, ao 
contrário, haveria um aumento de poder de influência dos atores locais, públicos e privados. A tentativa 
de colocar limites ao avanço de sócios estrangeiros nas empresas estratégicas teria levado ao fato de 
que "muitas vezes, o centro de poder está, justamente, na periferia" (Ibid., p. 13-14). O autor 
desconsidera, no entanto, a massiva entrada de capital estrangeiro que não se restringe a participação 
acionária, mas se expande na listagem das grandes empresas em bolsas de valores estrangeiras e a 
captação de recursos e créditos em bancos estrangeiros. 

51  Tautz et. al., loc.cit., p. 250-1



exportador de primários e semi-elaborados no comércio internacional. Desse modo, a 

maior presença estatal por meio da atuação do BNDES não se traduziu a um maior 

controle público da economia52.

Em meio a essas duas perspectivas  está a posição do governo brasileiro 

durante a presidência de Lula. O fomento público à concentração de capital - tanto em 

setores de produtos primários de baixo valor agregado quanto naqueles com maior 

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

desenvolvimento, que visa a formação das "campeãs nacionais" com capacidade de 

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

BNDES não apoiar as empresas nacionais, quem o fará?”53. Essa argumentação 

apresenta, entretanto, duas fragilidades. A primeira refere-se à sustentabilidade ou não 

de manter as bases "nacionais" desses grupos fomentados com recursos públicos. 

Tavares já apontava para a dificuldade de se definir a nacionalidade de uma empresa, 

podendo ser seu capital controlador, o país de sua sede ou onde se estabeleceu 

legalmente54. No que tange o capital controlador, a imensa maioria das "campeãs 

nacionais" têm participação de capital estrangeiro, que pode variar de acordo com as 

transações globais dessas empresas. O banco estabelece como critério a manutenção 

do controle nacional do capital durante o período de financiamento55, o que não 

impede, como é constatado, que após a aquisição dos recursos, as empresas passem 

para controle estrangeiro. Exemplos emblemáticos da passagem de grupos nacionais e 

seus projetos para controle estrangeiro são o da Ambev, cuja fusão entre duas grandes 

empresas brasileiras gerou o conglomerado de bebidas com apoio de recursos 

públicos, tendo sido posteriormente comprado por outra empresa de capital belga, 

transferindo sua sede para o país europeu; o caso da usina de etanol Santa Elisa, 

também fortemente apoiada com recursos do BNDES logo antes de ser comprada pela 

francesa LDC Dreyfuss; a associação da EBX com empresas de capital chinês e 

coreano após conseguir aprovação de grandes volumes de crédito público para seus 

projetos; a venda da Alunorte e Alumar para a norueguesa Norsk Hydro pela Vale56. 

A segunda fragilidade da argumentação é a própria vulnerabilidade dos setores 

52  Ibid., p. 256
53  “Coutinho defende a criação de grandes grupos nacionais”, Folha online, 29 de abril de 2008); e 

Sennes/Mendes, loc. cit., p. 170.
54  Tavares, loc.cit., p. 20.  
55 Ibid., p. 39
56  Tautz et. al., loc.cit., p. 255



financiados, como a mineração, pecuária, papel e celulose, usinas hidrelétricas, etanol, 

etc., em termos de seus impactos ambientais e sociais57. O banco depara-se cada vez 

mais com a contradição entre ser um ente público com função social, ao mesmo 

tempo em que fomenta, com gigantescos volumes, projetos com graves impactos 

sociais.  No Brasil, um exemplo foi o financiamento à Usina São João, da empresa 

Brenco, que recebeu R$ 600 milhões em empréstimo, além de ter o BNDES-Par como 

sócio. A Usina foi autuada pelo Ministério Público do Trabalho por manter 421 

trabalhadores em situação análoga à escravidão, e entrou na "lista suja" do Ministério 

do Trabalho. O mesmo ocorreu com o financiamento de R$ 2,5 bilhões ao frigorífico 

Bertin, onde BNDESPar também detém 27% em ações, que foi denunciado por 

manter gado em áreas ilegalmente desmatadas. Outro exemplo foi o empréstimo de 

R$500 milhões concedidos ao grupo Alcoa em Juriti para exploração de bauxita em 

território com licença ambiental expirada e com diversos conflitos com a população 

local58. O banco demonstrou despreparo para lidar com esses desafios, não havendo 

critérios em seus financiamentos que prevejam tais situações.

Alguns projetos que envolvem conflitos também podem ser exemplificados 

nas grandes obras de infraestrutura na região sul-americana. Argumenta-se que a 

integração da infraestrutura regional da América do Sul, assim como a melhoria da 

infraestrutura, energia e transporte na África têm benefícios para esses países. Na 

América do Sul, ela é parte da demanda por uma maior integração produtiva e 

energética, que se contrapõe à integração puramente comercial (ou o chamado 

"regionalismo aberto") nos anos 1990. A integração física é um elemento central da 

integração política entre os países sul-americanos, que naquele momento se 

encontravam pressionados a negociar a Área de Livre Comércio das Américas 

(ALCA) com os EUA. Entretanto, os benefícios da integração da infraestrutura, e os 

atores mais beneficiados por elas, geram também altos custos. Esses custos são os 

impactos ambientais, a mobilização de mão de obra barata, que é submetida a 

condições de trabalho precárias59, a cooptação de lideranças locais em troca de 
57  Ver Novoa, Luis: “O Brasil e seu ´desbordamento´: o papel central do BNDES na expansão das 

empresas transnacionais brasileiras na América do Sul”, em IRLS et.al. (org.), op.cit., pg. 193-5.
58  Exemplos relatados em Tautz et. al. , p. 280-3
59  No início de 2011, uma revolta dos trabalhadores de uma das principais usinas hidrelétricas em 

construção, a usina de Jirau, em Rondônia na fronteira com a Bolívia, desencadeou a uma série de 
greves  e  revoltas  de  trabalhadores  nas  obras  de  usinas  hidrelétricas,  portos,  estádios  e  outras 
grandes obras de infraestrutura do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), deflagrando as 
condições de trabalho e vida dentro e no entorno dos canteiros. Alguns conflitos foram mapeados 
nos jornais, como em "Com acordos, obras e usina e porto podem voltar", O Globo, 1 de abril de  



algumas compensações, de modo a legitimar dado projeto junto à comunidade, a 

formação de bolsões de miséria e focos de prostituição60 - enfim, a destruição de 

formas de vida tradicionais e a remoção de populações e comunidades que até então 

ocupavam e viviam de seu trabalho nos territórios, que são transformados para melhor 

atender aos interesses do projeto de desenvolvimento em curso. A relação custo-

benefício é, portanto, desequilibrada, considerando a convergência de interesses entre 

Estado e capital frente aos setores e grupos mais vulneráveis. O desenvolvimento, ora 

apresentado como "anti-hegemônico", autônomo e endógeno, torna-se um 

instrumento do próprio capitalismo para seu melhor funcionamento.

A IIRSA é, segundo Verdum, um espaço de inúmeras disputas e controvérsias, 

que envolvem os interesses econômicos, políticos além das diferentes instituições e 

atores, que definem, priorizam e decidem sobre o que será financiado e quem serão os 

beneficiados com  recursos públicos61. Para Novoa, a IIRSA não deve ser  tratada 

somente como projetos físicos (necessários para a integração regional sul-americana), 

pois vai além dos eixos de corredores de exportação, criando novos marcos 

regulatórios para os setores de infraestrutura e novas formas de regulamentação social 

e ambiental, estabelecendo certo “nível admissível de reivindicação de direitos”  por 

populações atingidas pelas grandes obras62. Os impactos ambientais e sociais de obras 

e empreendimentos financiados pelo banco mostram que processos que almejam a 

integração, em muitos casos, levam também à desintegração das condições e formas 

prévias de vida, trabalho e produção de riqueza63.

De fato, a lógica que orienta as políticas de desenvolvimento do banco está 

voltada para o mercado, como um aumento da competitividade, exportação e 

integração do país aos fluxos de capital internacional, desconsiderando, na maior 

2011, p. 23
60  Verdum, Ricardo: "Obras de infra-estrutura no contexto da integração Sul-Americana", em Verdum 

et.al. (org.): Integração, usinas hidroelétricas e impactos sócio-ambientais. Brasília, INESC, 2007, 
p. 17

61  Ibid., p. 26
62  Novoa, loc.cit., pg. 200. No caso da construção das hidrelétricas no Rio Madeira, em Rondônia,  

próximo ao território boliviano (obra da Odebrecht e Camargo Corrêa),  populações afetadas do 
Brasil e da Bolívia vêm questionando e resistindo de forma conjunta contra o deslocamento de mais 
de 50 comunidades diretamente afetadas, a inundação de 50 mil hectares de terra, assim como o 
imenso volume de recursos públicos do BNDES e do CAF para o projeto, cujo custo total é de 
R$43 bilhões Ver  www.mabnacional.org.br.63 Sobre os impactos da IIRSA sobre o meio ambiente e comunidades locais, ver Observatório 

Latinoamericano de Geopolítica, www.geopolitica.ws;  Tautz, Carlos: Da ALCA a IIRSA. Le Monde 
Diplomatique Brasil, fevereiro 2009.
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parte, parâmetros sociais e ambientais para melhoria da vida das populações 

(brasileiras ou não) nos territórios de atuação de empresas brasileiras. Devido à não 

disponibilização pública dos termos, critérios e volumes dos empréstimos 

internacionais do BNDES64, não se tem conhecimento sobre critérios socioambientais 

para o apoio à internacionalização dessas empresas, mesmo envolvendo o 

financiamento de obras de infraestrutura com riscos e custos socioambientais. Tendo 

em vista que os recursos do BNDES são públicos,  a falta de transparência é um fator 

de preocupação e demanda de diversas organizações sociais brasileiras, que têm 

buscado uma reorientação dos financiamentos do banco para fins sociais e públicos, 

não só no Brasil. Essas entidades e organizações sociais se organizam em torno da 

chamada “Plataforma BNDES”65.

 Além da transparência e da democratização do acesso a informação e uma 

reorientação das operações do banco, organizações sociais têm buscado a construção 

política da corresponsabilidade do banco frente aos danos e impactos de projetos por 

ele financiados. No plano internacional, um caso emblemático de conflito envolvendo 

o financiamento do BNDES refere-se ao empréstimo ao Equador para a construção da 

hidrelétrica de San Francisco pela empresa Odebrecht, que apresentou falhas graves, 

prejudicando comunidades e boa parte do fornecimento de energia no país. Já a 

Queiroz Galvão teve que sair da Bolívia acusada de graves fissuras na construção de 

uma estrada, deixando a obra para outra construtora brasileira, OAS, que foi acusada 

de corrupção e fraude no processo de licenciamento66. Recentemente, o financiamento 

de US$ 332 milhões do BNDES a OAS, para a construção da rodovia San Ignacio de 

Moxos-Villa Tunari na Bolívia, gerou um dos mais sérios conflitos entre 

comunidades locais e o governo do país andino. O planejamento da estrada passava 

por uma reserva indígena, o Território Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 

(TIPNIS), onde vivem aproximadamente 12 mil pessoas de povos originais. Essas 

comunidades iniciaram uma marcha de protesto que paralisou as obras de construção 

64  O banco alega "sigilo bancário" para a não divulgação de informações sobre os financiamentos. A 
carteira de projetos no Brasil começou a ser divulgada com informações limitadas na página web do 
banco somente em 2008. Os projetos internacionais até hoje não são divulgados. Ver Tautz et.al., 
loc.cit., p. 27665 Ver www.plataformabndes.org.br. Em 2009 foi organizado no Rio de Janeiro, sede do Banco, o I 

Encontro sul-americano de populações impactadas pelos projetos financiados pelo BNDES. Ver Brasil 
de Fato – Edição Especial BNDES, ano 7, número 352, novembro de 2009.

66  “Bolívia investiga projeto com financiamento do BNDES”, Folha online, 13/03/2009
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da rodovia67. Esta marcha foi brutalmente reprimida pelo exército boliviano, com 

gravíssimas denúncias de violações de direitos humanos, como o assassinato e 

desaparecimento de pessoas, inclusive crianças, e a morte de um bebê de três meses 

por gás lacrimogêneo68, gerando uma situação de extrema tensão e crise entre 

movimentos sociais, sindicais e indígenas em todo o país com o governo Evo 

Morales. O BNDES fechou o contrato com a empresa OAS para realização da obra 

sem um estudo de impacto ambiental, mesmo envolvendo uma área de reserva 

indígena69, evidenciando uma falta de critérios mais rígidos que possam ajudar na 

previsão e prevenção de conflitos envolvendo empresas brasileiras, comunidades 

locais e o banco. Finalmente, tanto o governo Morales quanto o BNDES suspenderam 

o financiamento e o andamento da obra70. O Itamaraty, por sua vez, emitiu nota 

reafirmando que o projeto é "de grande importância para a integração nacional da 

Bolívia e que atende aos parâmetros relativos a impacto social e ambiental previstos 

na legislação boliviana", desconsiderando abertamente as violações de direitos 

humanos ocorridas no âmbito de um projeto financiado e executado por atores (banco 

e empresa) brasileiros71. Lula chegou a viajar (como ex-presidente) para a Bolívia 

semanas antes, a convite da empresa OAS, para dialogar com Evo Morales na busca 

de viabilizar a construção da estrada72. Organizações sociais brasileiras apontam para 

a corresponsabilização do BNDES no conflito, uma vez que a obra se situa numa área 

protegida pela constituição boliviana, tendo sido iniciada sem consulta prévia 

vinculante às comunidades, que é uma exigência do convênio 169 da OIT73. 

Questiona-se com que critérios sociais e ambientais o banco decide o financiamento 

de projetos em nome de um desenvolvimento econômico, dentro e fora do Brasil. 

Afinal, desenvolvimento para quê, para quem, e por quais vias e meios?

 

67  "Índios declaram guerra a 'estrada brasileira' na Bolívia", Valor Econômico, 9 de agosto de 2011
68 Ver as diferentes  notas em www.fobomade.org.bo, e em www.bolpress.com; "Brutal  e inumana 

represión a la VIII Marcha Indígena" em www.bolpress.com de 26 de setembro de 2011
69  "BNDES assinou contrato para obra na Bolívia sem estudo ambiental", Valor Econômico, 29 de 

setembro de 2011
70  "Bolívia suspende obra de estrada em meio a grave crise no governo", Valor Econômico, 28 de 

setembro de 2011; "BNDES susta financiamento de estrada", www.estadao.com, 28 de setembro de 
2011

71  "Situação na Bolívia", nota 345 de 26/9/2011, em www.itamaraty.gov.br
72  "Lula viaja à Bolívia para interceder junto a Evo", Valor Econômico, 29 de agosto de 2011
73  "O  BNDES  é  (co)responsável  pelos  conflitos  na  Bolívia.  Pela  suspensão  imediata  do 

financiamento à construção da estrada" em www.plataformabndes.org.br, nota de 29 de setembro de 
2011




