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A criação do BNDES, em 1952, como um banco de desenvolvimento foi de extrema importância para o processo de desenvolvimento brasileiro. Foi ele responsável tanto por garantir o 

financiamento à maior parte dos investimentos em longo prazo da economia nacional, quanto por ser um dos principais agentes no planejamento do desenvolvimento do Brasil. A ênfase 
de sua atuação, em sua origem, estava na consolidação do parque industrial nacional e no aperfeiçoamento da infraestrutura. Porém, com o passar das décadas, o Banco passou a atuar 
com maior intensidade de outras maneiras, como no financiamento de empresas privadas, desestatização de empresas públicas e apoio às exportações. Recentemente, entretanto, o 
BNDES parece ter se voltado às funções a ele atribuídas em sua criação, principalmente no que diz respeito ao período após lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
em Janeiro de 2007. Este trabalho procurou investigar as diversas formas de atuação do BNDES no decorrer histórico da economia brasileira, procurando empreender uma periodização, 
desde a gênese do Banco até 2010. Nessa empreitada, a evolução da economia brasileira serviu como pano de fundo, uma vez que a trajetória do BNDES se confunde com a do 
desenvolvimento econômico nacional dos últimos 60 anos. 
 
 

Introdução 

 
O método utilizado para o 

desenvolvimento deste trabalho 
foi a pesquisa aplicada, tendo 
como principais fontes de dados 
as estatísticas e informações 
publicadas pelo Banco Central do 
Brasil e pelo BNDES. Além disso 
foram considerados livros, teses e 
artigos científicos relacionados ao 
assunto.  

Metodologia 

Gráfico 1 – Desembolso do BNDES sobre a Formação Bruta de Capital Fixo (1952-2008) 

 

Fonte: Estatísticas Operacionais BNDES; Contas Nacionais IBGE (Elaboração Própria) 

 
A pesquisa demonstrou a importância do BNDES no desenvolvimento da economia brasileira através tanto na sua influência, quanto pelo aumento de recursos destinados ao Banco pelo 

poder público. Esse aumento reflete-se no crescimento dos desembolsos realizados pelo BNDES no decorrer de sua existência, assim como na participação desses investimentos na 
formação bruta de capital fixo nacional (Gráficos 1 e 2).  As formas de atuação do BNDES sofreram várias mudanças no decorrer das décadas. No seu ínicio em 1952, o principal objetivo 
era a melhoria da infraestrutura nacional para que esta pudesse acompanhar os planos de rápida industrialização, nos quais se baseavam o projeto desenvolvimentista da época. Esse 
modelo encontra seu declínio na década de 80, quando o Banco passa a demonstrar sinais de mudanças de seu papel. 

Já no final dos anos  80 e início dos anos 90, em plena era da globalização, o BNDES se torna o gestor do Plano Nacional de Desestatização  (PND). Nesse período que se extende até o 
ano de 2002 – com o término do governo de FHC – o Banco atua em prol da privatização de empresas estatais,  da liberalização  comercial e financeira, das exportações, e  da estabilização 
econômica nacional. Os desembolsos do Banco  durante esses anos mais do que quadriplicou, tanto em números absolutos, quanto em números relativos à formação bruta de capital fixo 
(gráfico 1).  A fase que se  inicia a partir de 2003 no novo ciclo de crédito é marcada por grandes contrastes das expectativas acerca do desenvolvimento brasileiro. Em um primeiro 
momento há um otimismo justificado nos crescimentos elevados do PIB nacional, grande estabilidade macroeconômica, crescimento da capacidade produtiva interna e aumento das 
exportações. Porém, a partir de 2008, sofrendo os efeitos da crise internacional iniciada em 2007, o Brasil se depara com um cenário mundial pouco favorável com diminuição da demanda 
externa e retração do crédito. A presença do BNDES nesse novo ciclo de desenvolvimento se deu através de uma atuação relativamente baixa no período inicial de grande otimismo e 
investimento dos agentes. E logo em seguida age contra a tendência de retração dos investimentos no cenário de maior pessimismo. 
 

Resultados e Discussão 

A partir do estudo realizado 
foi possível perceber a grande 
importância do BNDES nas 
diversas funções que realizou ao 
longo da história do 
desenvolvimento nacional. 
Sendo não só um banco de 
investimentos, mas também um 
braço direito na implementação 
das diretrizes dos planos de 
desenvolvimento de cada 
período. 

Conclusões 
Gráfico 2 – Desembolsos Totais Realizados pelo BNDES (em milhões de R$) (1952-2008) 
 

Fonte: Estatísticas Operacionais BNDES (Elaboração Própria) 


