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Introdução 

O Brasil chega ao final de 2002 enfrentando dois desafios fundamentais: primeiro, o retorno a uma 
trajetória de crescimento sustentado e expansão do emprego. O país necessita criar as condições 
para a retomada da expansão da economia a taxas de 4-5% a.a., cuidando para que os parâmetros 
básicos macroeconômicos – consumo, investimento, poupança, endividamento, produtividade - 
apontem a possibilidade de reproduzir este desempenho em anos futuros. Segundo, a melhoria na 
qualidade do crescimento, assegurando ganhos permanentes na qualidade de vida da população e 
uso menos intenso de recursos naturais não renováveis (incluindo a proteção à biodiversidade), 
garantindo às gerações futuras que não venham a herdar um ambiente irreversivelmente degradado. 
Nesse contexto, é essencial uma distribuição dos frutos do crescimento que leve à eliminação da 
indigência e da pobreza absoluta no país.   

O objetivo deste trabalho é examinar o papel futuro do BNDES à luz destes desafios. A seção II 
discute os pressupostos do crescimento sustentável: um choque de exportações, e elevação da 
produtividade, do investimento e da poupança doméstica, e a forma como o BNDES poderá ser 
instrumental em quebrar o nó górdio do baixo crescimento. A seção III mostra que dada as 
restrições a uma eventual trajetória calcada em taxas elevadas de crescimento, e à ampliação dos 
gastos sociais, se impõe políticas não apenas orientadas para se “fazer mais com menos”, mas de se 
“extrair” dos bens e serviços gerados por um crescimento moderado uma melhor qualidade de vida 
e emprego para população.  

O Banco terá de aprofundar sua dimensão social, urbana e ambiental, não apenas assegurando que 
suas operações não sejam danosas e contemplem explicitamente estas dimensões, como apoiando 
projetos que apontem formas inovadoras de lidar com estas questões (como a área social do banco, 
até certo ponto, já o vem fazendo). De modo mais geral, crescer de forma econômica e 
ambientalmente sustentável, e com resultados socialmente mais justos, irá requerer o uso mais 
intenso do conhecimento. É, portanto, necessário universalizá-lo, fazendo dele uma ferramenta da 
sociedade para confrontar seus desafios mais críticos.   

A seção IV conclui que o BNDES necessita progressivamente se transformar em um banco do 
conhecimento, ajudando a catalisar esforços no sentido de resolver questões essenciais do 
desenvolvimento, e disseminando novas idéias, conceitos e práticas pela sociedade.  Este novo 
Banco – um banco que apóia o crescimento sustentado do país de forma estruturada, e financia 
projetos, idéias e novos modelos de ação social – seria a base do futuro BNDES. 

O Crescimento Sustentável e o BNDES 

Na sua incepção, o BNDES foi – e continua sendo – um Banco cujo objetivo central é apoiar o 
desenvolvimento econômico e social do país. Nos próximos anos, este objeto não deve mudar, mas 
talvez a maneira de perseguí-lo. O ponto de partida é uma compreensão mais precisa das condições 
-  assim como as variáveis críticas - que levariam a uma expansão sustentada da economia.  

O país vem passando por um período de baixo crescimento nas duas últimas décadas. De forma 
bastante estilizada, pode-se argumentar que erros de política econômica – incluindo uma moratória, 
um “corralito”,  a sobrevalorização da moeda e o desajuste estrutural das contas de governo -,  no 
seio de estratégias fundamentalmente incorretas que desatrelaram o país da forte expansão do 
comércio internacional pelo menos até recentemente, impediram que o país realizasse seu potencial 
de crescimento. 



AS PERSPECTIVAS DO DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO E O BNDES  

 3

Para cumprir o seu mandato, o BNDES necessita ter por referência explícita ou implicitamente um 
“modelo de crescimento”1 que capte as relações básicas da economia, e aponte onde o Banco 
necessita intervir para aliviar restrições ou alavancar respostas potenciais aos sinais de mercado. O 
ponto de partida é um entendimento do nó górdio do baixo crescimento da economia brasileira, 
esquematizado de forma simplificada na Figura 1 e resumido em 4 pontos básicos2:  

(I.) Os altos níveis de endividamento interno e externo impõem uma percepção de risco-país 
elevado, o que se traduz em taxas de juros (nominais e reais) muito altas;  

(II.) a manutenção de taxas de juros elevadas impacta negativamente o investimento e a poupança, 
seja pelo aumento do custo de capital como pela maior pressão tributária sobre as atividades 
produtivas (derivada do esforço fiscal necessário para fazer face ao serviço da dívida pública);  

(III.) os baixos níveis de investimento e poupança implicam reduzidas taxas de crescimento da 
economia como um todo e das exportações em particular, o que se reflete, de um lado, em 
maior déficit público – pelo efeito negativo do baixo crescimento do PIB sobre as contas 
públicas – e, de outro lado, em maior déficit externo – pelo efeito do baixo dinamismo 
exportador sobre as contas externas;  

(IV.) finalmente, os “déficits gêmeos” realimentam o processo, ao levarem a maiores níveis 
de endividamento interno e externo. 

Figura 1 – O Nó Górdio do Baixo Crescimento 
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1 Por “modelo” entende-se as relações estruturais dinâmicas das variáveis macroeconômicas que refletem as forças que impelem a 
economia numa determinada trajetória ao longo do tempo. 
2 Para uma discussão mais detalhada, ver os trabalhos dos autores “Crescimento Econômico, Resposta Exportadora e Poupança”, 
trabalho apresentado no XIV Forum Nacional, maio de 2002, e “Crescimento, Exportações e Poupança: uma perspectiva de médio e 
longo prazo”, mimeo, 2002. 
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Um exercício que utiliza um modelo anual de cunho estrutural3, onde se procura determinar uma 
possível trajetória temporal para os principais agregados macroeconômicos no período 2003-2010 
consistente com a retomada gradual e sustentada do crescimento até atingir o patamar de 5%aa., 
sugere que romper o nó górdio de baixo crescimento e elevado risco-país, sem o retorno a taxas de 
inflação de dois dígitos, supõe: 

1. Um choque de exportações calcado na dinamização da demanda e no incentivo aos vetores 
empresariais exportadores, que atuaria, de um lado, no aumento da renda agregada da economia e, 
de outro, na diminuição das taxas de juros – seja através da menor percepção de risco-país como 
pela reduzida pressão do câmbio sobre as taxas de inflação –, propiciando as condições iniciais para 
um novo ciclo de crescimento sustentado. 

2. Ganhos significativos de produtividade, refletidos no aumento da competitividade 
sistêmica, na redução do chamado custo Brasil e no incentivo aos investimentos em qualidade, 
inovação e diferenciação de produto, que estabeleceriam as bases para a expansão das exportações e 
do produto. 

3. Esforço crescente de investimento, impulsionado pela redução das taxas de juros, dos 
custos de capital e da cunha tributária, que permitiria a criação de capacidade na produção de bens 
transáveis e daria suporte aos aumentos de produtividade doméstica - através de investimentos na 
infra-estrutura do país e na modernização e atualização tecnológica das empresas nacionais. 

4. Aumento da taxa de poupança doméstica, baseado no desenvolvimento do mercado 
doméstico de capitais e na redução dos custos de financiamento, que possibilitaria a mobilização 
dos recursos essenciais para sustentar taxas mais elevadas de investimento e, portanto, o 
crescimento da economia.  

A Tabela 1 resume a trajetória dos principais agregados macroeconômicos no período 2003-2010, a 
partir de um cenário caracterizado por: (i) um programa econômico que gere choques positivos 
sobre as exportações (no período 2003-2006) e sobre a produtividade total de fatores (a partir de 
2004); (ii) uma política macroeconômica baseada em um “mix” de política monetária e fiscal 
visando a estabilização da relação dívida pública/PIB e a manutenção dos níveis de inflação abaixo 
de 5%aa.; (iii) um cenário externo caracterizado, a partir de 2003, pela gradual recuperação do 
comércio mundial – cujo crescimento estabiliza em 5,5%aa. – e por taxas de juros (LIBOR) 
moderadamente crescentes, até atingir o patamar de 5,5% a.a.; (iv) fluxos de investimento direto 
líquido para o país de US$ 17 bilhões a partir de 2003. 

Observa-se que a taxa de crescimento do PIB aumenta gradualmente no período de simulação, 
passando de cerca de 1,5% a.a. no biênio 2001-2002  para quase 5% a.a. no período 2007-2010 
(atingindo efetivamente 5% nos últimos dois anos do período). Como sugerido acima, essa 
trajetória de crescimento seria impulsionada pelos ganhos de produtividade total de fatores, que se 
eleva de 0,7%(em 1994-2000) para 1,5% a.a. a partir de 20044; e pela expansão das exportações – 

                                                 
3 O modelo tem cerca de 100 equações simultâneas que incorporam as principais relações de simultaneidade e causalidade do 
sistema econômico. As principais características do modelo são: (i) o consumo e investimento privado dependem da taxa de juros 
real, renda disponível e carga tributária; (ii) as exportações líquidas de bens e serviços não-fatores dependem da taxa de câmbio real, 
PIB, capacidade produtiva e evolução do comércio mundial; (iii) a oferta agregada é dada por uma função de produção de retornos 
constantes que inclui os estoques utilizados de capital e mão de obra e um índice de produtividade total de fatores; (iv) a igualdade 
entre demanda e oferta agregada determina o produto real, o nível de utilização da capacidade produtiva e o emprego; (v)  a inflação 
é determinada através de uma curva de Phillips que incorpora o efeito de “pass-through” do câmbio; (vi) a taxa de câmbio real varia 
de modo a igualar a oferta (exógena) e demanda de divisas. Uma descrição mais detalhada do modelo pode ser obtida junto aos 
autores.  
4 No período 1994-2000 a taxa de crescimento da produtividade fatorial total foi da ordem de 0,7% aa. , de acordo com as 
estimativas dos autores. Esta ordem de magnitude é conssitente com outras estimativas, a exemplo de Tito N. T. Silva Filho, que 
calcula em 0,88% aa. a PTF entre 1993 e 2000. Ver “Estimando o produto potencial brasileiro: uma abordagem de função de 
prodção,” Texto para Discussão 17, Banco Central do Brasil, 2001.   
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cuja taxa de crescimento anual no período 2003-2010 é superior a 9% – sustentada  pelo aumento 
gradual das taxas de investimento e poupança bruta, que crescem cerca de 0,5% do PIB no período 
2003-2006 e mais de 1% do PIB, no período 2007-2010. É importante notar que tanto no caso dos 
investimentos quanto da poupança, o esforço doméstico é crucial, o que tem fortes implicações para 
a política econômica e reformas estruturais tanto na área tributária quanto de mercados de capitais. 

Tabela 1 
Evolução dos principais agregados macroeconômicos: 2001-2010 

Médias anuais 
 2001-02 2003-06 2007-10 

PIB (var.%) 1,6 4,1 4,9 
Consumo (var.%) 0,9 3,6 4,7 
Investimento (var.%) 0,0 5,9 6,2 
Poupança Bruta (% PIB) 20,7 21,3 22,5 
Poupança Nacional (% PIB) 16,8 18,9 20,8 
Poupança Externa (% PIB) 3,9 2,4 1,7 
Exportações (var.%) 1,8 9,3 9,0 
Importações (var.%) -4,9 8,2 9,6 
Balança comercial (US$ bilhões) 4,7 10,6 14,5 
Déficit em transações correntes (US$ bilhões) 20,5 15,6 15,0 
Passivo externo líquido (US$ bilhões) 344,7 370,9 395,9 
Passivo ext. líq./Exportações bens e serv. não-fatores 5,6 4,8 3,7 
Inflação – IGP-DI (%) 9,3 5,1 4,5 
Taxa de câmbio (R$/US$) 2,59 2,75 2,94 
Taxa de câmbio real (2000 = 100) 125,5 121,2 119,1 
Taxa de juros – SELIC (%) 17,9 14,0 11,9 
Taxa de juros real (%) 8,1 8,5 7,0 
Dívida líquida do setor público (% PIB) 55,7 55,1 48,2 
NFSP – primário (% PIB) -3,7 -3,8 -2,6 
    

Observa-se que a taxa de crescimento do PIB aumenta gradualmente no período de simulação, 
passando de cerca de 1,5% a.a. no biênio 2001-2002  para quase 5% a.a. no período 2007-2010 
(atingindo efetivamente 5% nos últimos dois anos do período). Como sugerido acima, essa 
trajetória de crescimento seria impulsionada pelos ganhos de produtividade total de fatores, que se 
eleva de 0,7%(em 1994-2000) para 1,5% a.a. a partir de 20045; e pela expansão das exportações – 
cuja taxa de crescimento anual no período 2003-2010 é superior a 9% – sustentada  pelo aumento 
gradual das taxas de investimento e poupança bruta, que crescem cerca de 0,5% do PIB no período 
2003-2006 e mais de 1% do PIB, no período 2007-2010. É importante notar que tanto no caso dos 
investimentos quanto da poupança, o esforço doméstico é crucial, o que tem fortes implicações para 
a política econômica e reformas estruturais tanto na área tributária quanto de mercados de capitais. 

Cabe notar que a realização de uma simulação alternativa, sob um cenário caracterizado pela 
ausência de um esforço de aumento das exportações e da produtividade, gera resultados 
significativamente distintos, com a estagnação das taxas de crescimento das exportações, do 
investimento e do PIB. A mensagem do exercício é clara: na ausência de políticas críveis e 

                                                 
5 No período 1994-2000 a taxa de crescimento da produtividade fatorial total foi da ordem de 0,7% aa. , de acordo com as 
estimativas dos autores. Esta ordem de magnitude é conssitente com outras estimativas, a exemplo de Tito N. T. Silva Filho, que 
calcula em 0,88% aa. a PTF entre 1993 e 2000. Ver “Estimando o produto potencial brasileiro: uma abordagem de função de 
prodção,” Texto para Discussão 17, Banco Central do Brasil, 2001.   
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estruturadas de incentivos às exportações e à produtividade, sustentadas pela elevação da taxa de 
investimento e da poupança, a economia brasileira não conseguiria romper o nó górdio do baixo 
crescimento, mantendo-se refém dos juros elevados e baixas taxas de poupança e investimento. 

Se o modelo que gera estes resultados é adequadamente especificado, a retomada da economia se 
torna dependente portanto de quatro variáveis-chave - exportações, produtividade, investimento e 
poupança -  e de uma possível seqüência ótima na dinamização dessas variáveis. O “ponto de 
entrada” para romper o nó górdio que amarra essas variáveis seria a expansão das exportações, 
validada inicialmente pela expansão da capacidade real com base em aumentos de produtividade, e 
subseqüentemente pelo crescimento do investimento – sustentado, após um período inicial, por 
níveis de poupança mais elevados. 

Nesta perspectiva, qual seria o papel do BNDES? Ainda que se possa argumentar que em grande 
medida, estas variáveis são fundamentalmente sobredeterminadas por políticas macroeconômicas e 
por aspectos institucionais que fogem ao controle de um banco de desenvolvimento, não se deve 
subestimar a importância do banco em mover atores públicos e privados por meio de seus 
programas, propostas, e patrocínio de idéias e conceitos.  

Exportações. O reconhecimento da importância das exportações para a retomada e sustentação da 
expansão econômica tem levado analistas a sugerirem a transformação do BNDES em um banco de 
fomento às exportações, a exemplo do Eximbank norte americano, entre outros. Esta possibilidade 
não está contemplada no Plano Estratégico do banco6 e certamente apresenta algumas dificuldades 
praticamente intransponíveis, a maior delas sendo o papel multifacetado que o banco deve continuar 
a ter na economia brasileira, que vai além daquele encarnado por um eximbank.  

O banco vem efetivamente se engajando no esforço de aumento das exportações, expandindo o 
financiamento às atividades das empresas exportadoras domésticas7.  Contudo, potencialmente, os 
recursos necessários para alavancar as exportações brasileiras consistentes com uma trajetória de 
crescimento convergindo para taxas em torno de 5% a.a. seriam substancialmente superiores 
àqueles disponibilizados pelo BNDES no seu planejamento estratégico. É essencial, portanto, 
repensar o financiamento às exportações, tanto em termos de novas fontes quanto modalidades. É 
igualmente essencial a constituição de fortes plataformas de exportação no país, em que o custo do 
financiamento do investimento (dado o elevado custo de capital e risco cambial) é geralmente a 
principal barreira. Neste sentido, o banco teria um duplo papel: o de financiamento (ampliado) das 
exportações e de sua alavancagem por meio da criação de capacidade produtiva em bens transáveis 
voltados ao mercado externo.  

Há, no entanto, espaço para o banco ser ainda mais ambicioso. As iniciativas que vêm sendo 
tomadas pelo Ministério do Desenvolvimento, da Agricultura, da Fazenda e pelo Sebrae, entre 
outros, estão hoje pouco articuladas, e carecem de consistência e direção. Como já argumentamos 
anteriormente, a estruturação de um sistema nacional de exportações viria a preencher este claro e 
seria o ponto de partida para o país voltar a contar com uma institucionalidade que tenha por eixo a 
expansão das exportações. O banco deveria contemplar inicialmente a possibilidade de investir, no 

                                                 
6 A exportação é uma das sete dimensões da Visão 2005 do banco, e tem por objetivo “apoiar o esforço exportador brasileiro, 
visando o aumento da competitividade da economia e sua maior inserção internacional, mediante a atuação do BNDES tanto no 
fortalecimento das cadeias produtivas quanto na comercialização dos produtos.” Ver a descrição do Plano Estratégico 2000-2005 na 
home page do banco.  
7 O BNDES desembolsou R$ 16,1 bilhões entre Janeiro e julho de 2002, de um orçamento de R$ 28 bilhões. Dos recursos 
desembolsados, US$ 2,2 bilhões foram destinados`as exportações, um acréscimo de cerca de 40% em relação a 2001. De acordo com 
o presidente do BNDES, “os recursos para exportação respondem, hoje, por 35% do total de desembolsos do banco, sem contar o 
reforço da última semana. Esse resultado já superou nossas expectativas previstas no planejamento estratégico, que eram de 25% do 
total de desembolsos em 2002.”  Ver JB, 8/09/2002.  



AS PERSPECTIVAS DO DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO E O BNDES  

 7

plano das idéias, na conceituação do sistema e examinar os requisitos de gestão do sistema, pelo 
menos numa fase de transição de 3-4 anos.  

Produtividade. O cenário macroeconômico de crescimento sustentado supõe uma taxa de 
crescimento da produtividade fatorial total da ordem de 1,5% a.a., o que implica uma inflexão 
significativa quando comparada com o crescimento da produtividade na segunda metade da década 
passada (0,7% a.a.). Dobrar a taxa de expansão da produtividade a partir de 2004 – essencial para 
sustentar o crescimento da economia – não é trivial, na medida em que a produtividade é 
determinada por um conjunto de fatores que atuam tanto no interior das empresas quanto no âmbito 
do conjunto da economia.  

O que é essencial fazer e qual o papel do BNDES? Em primeiro lugar, atuar a nível dos  mercados 
de produtos e fatores, mantendo-os abertos, competitivos e flexíveis. Em particular, a experiência 
recente demonstra que a competição que as empresas enfrentam no mercado de produtos – tanto no 
plano doméstico quanto internacional – é aliada da atualização tecnológica, capacitação gerencial e 
treinamento da mão de obra no interior das empresas, e consequentemente de ganhos mesuráveis de 
produtividade. Estimular as empresas a competir e apoiá-las financeiramente para posicioná-las no 
mercado global permanecerá sendo papel relevante do banco nos próximos anos. No atual ambiente 
econômico, caracterizado por mercados integrados por meio dos fluxos de investimento e comércio, 
o critério básico é a competitividade global dos ativos. Esta é a perspectiva que necessita orientar a 
modernização e desenvolvimento do parque produtivo brasileiro, um dos grandes objetivos do 
Plano Estratégico. De qualquer forma, tendo por referência a competitividade global, cabe às 
empresas decidir como se preparar para competir: criação de capacidade; mudanças em métodos, 
processos e formas organizacionais; modernização, capacitação e inovação tecnológica; ou ainda 
criação de estruturas e sistemas que as aproximem dos mercados.  Os produtos do banco necessitam 
ser suficientemente flexíveis para se adaptar às necessidades diferenciadas de empresas – inclusive 
aquelas pequenas  e médias - competindo em mercados globais.  

Ao mesmo tempo, o país tem um ativo fundamental que é uma força de trabalho criativa, flexível, 
que se adapta rapidamente às mudanças, mas que é penalizada pelo baixo nível de educação. Sabe-
se que investir em educação traz um duplo retorno: o impacto positivo sobre a produtividade e uma 
melhora do rendimento do trabalhador (que leva potencialmente a uma desconcentração da renda.). 
O compromisso do banco com a modernização do país e a origem de parte significativa de seus 
recursos de um fundo (FAT) que visa apoiar uma melhoria dos padrões de conhecimento do 
trabalhador  obriga o banco a ter uma postura proativa no esforço de educação dos trabalhadores, 
seja no condicionamento do financiamento, seja apoiando projetos voltados diretamente à educação.  

Dobrar a produtividade fatorial total supõe ainda fortes ganhos no plano da infra-estrutura física., o 
que engloba fundamentalmente os setores de transportes, energia, telecomunicações etc. 
Historicamente o banco iniciou suas atividades como um agente de financiamento à infra-estrutura, 
e permanece tendo papel extremamente importante no financiamento de investimentos nos setores 
de energia, telecomunicações e transportes, por meio de diversos programas, tais como o Programa 
de Apoio a Investimentos em Telecomunicações, os Programas de Apoio Financeiro a 
Investimentos em Energia, o Programa de Co-geração Sucro-Alcooleira e o Programa de 
Financiamento à Marinha Mercante e à Construção Naval8. De fato, a infra-estrutura permanece 
sendo foco de enorme relevância de atuação do banco, uma das sete “dimensões prioritárias” do 
Plano Estratégico. 

                                                 
8 Cabe notar que 50% dos desembolsos do BNDES no primeiro semestre de 2002 foram destinados à infra-estrutura, beneficiando 
em particular os setores de gás e eletricidade. 
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É evidente que o país tem carências infra-estruturais em todos os setores. Contudo, o banco deve 
progressivamente centrar (e reforçar) seus esforços no segmento que talvez imponha as maiores 
perdas relativas ao país em termos de competitividade e produtividade, o setor de transportes, tanto 
de carga quanto aquele voltado para passageiros em áreas urbanas. Os custos nestes dois casos são, 
contudo, de natureza distinta, assim com são as soluções.  

No caso do transporte de cargas, há um componente preponderante de custos privados que geram 
demandas específicas dos agentes (ainda que haja enormes externalidades negativas associadas às 
fragilidades do sistema). Consequentemente, há soluções de mercado que em parte tendem a 
minimizar estes custos. A emergência de operadores logísticos, utilizando de forma mais eficiente a 
infra-estrutura e os ativos disponíveis, é resposta às necessidades de integração dos modais e oferta 
de serviços de integração dos produtores a fornecedores e clientes. Por outro lado, ainda que a 
presença de operadores e outros agentes sirvam para em certa medida equilibrar e racionalizar a 
utilização dos modais, permanecem as distorções de uma matriz excessivamente enviesada no 
sentido rodoviário. Mudá-la requer intervenção do poder público, fundamentalmente no 
planejamento da expansão e financiamento dos modais subrepresentados. O banco necessitará 
possivelmente ampliar o apoio ao transporte ferroviário – principalmente a modernização das linhas 
existentes – e à navegação fluvial e de cabotagem.  

A atuação do BNDES é ainda mais crítica – e deve ser reforçada - no que tange ao transporte 
urbano, particularmente o de massa. As deseconomias de congestão, e as enormes perdas impostas 
aos moradores das grandes regiões metropolitanas conurbadas, implicam em enormes 
externalidades negativas para a população urbana do país, não acarretando apenas perdas 
econômicas, mas piora sensível da qualidade de vida do conjunto da população (com óbvias 
implicações sobre a qualidade do crescimento, como argumentado abaixo), na medida em que parte 
dos custos de congestão são internalizados pelos indivíduos sob a forma de uma jornada (total) de 
trabalho mais longa.  De qualquer forma,  as soluções de mercado, quando existem, tendem a ser 
extremamente imperfeitas (vide o fenômeno das vans, ônibus piratas e outros transportes 
alternativos). Neste caso, na ausência da intervenção do banco, financiando investimento em 
soluções senão definitivas, estruturantes, a situação dos grandes centros urbanos tende a se 
deteriorar, a produtividade do trabalhados (e seu tempo de lazer) cair, e os custos associados a 
soluções não paliativas a aumentar com o tempo de forma não proporcional, na medida em que 
intervenções urbanas em espaços progressivamente mais densos são cada vez mais caras. 

Investimento. A taxa de investimento do país – da ordem de 19% - ainda é  insuficiente para 
assegurar uma trajetória virtuosa de crescimento. O papel do investimento no modelo de 
crescimento descrito acima é duplo: criar, expandir (e modernizar) a capacidade produtiva de forma 
sustentar a expansão das exportações, e desta forma romper o nó górdio do baixo crescimento; e 
prover a base material aos ganhos de produtividade que dependem de melhorias em infra-estrutura. 
Para tanto, a taxa de investimento necessitaria se elevar para próximo de 22% do PIB ao longo da 
década. 

O banco tem sido – e possivelmente permanecerá nos próximos anos – como a principal fonte de 
financiamento dos investimentos no país9. Contudo, os recursos do banco são claramente 

                                                 

9 Estima-se que o banco seja reponsável por cerca de 15% dos investimentos no país, considerando os efeitos diretos e 
indiretos de seu financiamento. De acordo com o Plano Estratégico 2000-2005, os desembolsos do Sistema BNDES 
devem aumentar de R$18 bilhões em 1999 para R$30 bilhões em 2005 (em valores constantes), implicando um 
aumento dos investimentos efetivos promovidos na economia de R$35 bilhões para R$75 bilhões. O EMD (efeito 
multiplicador de desembolsos – calculado como a relação entre o valor do investimento e o valor efetivamente 
financiado) aumentaria de 2 para 2,5 no período.  
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insuficientes para aumentar a taxa de investimento diretamente na medida das necessidades da 
economia. Aumentar a taxa de investimento dependerá de dois fatores interligados: as perspectivas 
de crescimento do país, pois o crescimento – ao estimular as empresas a ampliar capacidade e 
prover os meios pelo aumento dos lucros - é elemento determinante do investimento; e o custo de 
capital.  

Reconhece-se hoje que o elevado custo de capital é entrave fundamental para a competitividade das 
empresas e a retomada do crescimento da economia do país. Uma combinação de elevada 
percepção de risco-país, um desenvolvimento incipiente dos mercados de capitais e uma baixa taxa 
de poupança doméstica, estariam na base da formação de níveis de custo de capital que penalizam 
as empresas brasileiras, e dificultam seus movimentos de investimento e expansão tanto doméstico 
como internacionalmente.  

A atuação do banco na redução do custo de capital se dá fundamentalmente de maneira indireta, 
ainda que, como já visto, o banco seja importante balizador do custo de investimento no país dado 
seu papel não marginal no financiamento.  

Indiretamente, contudo, o banco já vem tendo a deverá acentuar seu papel no desenvolvimento do 
mercado de capital, antes de tudo pelo reconhecimento de sua importância para elevar o efeito 
multiplicador de seus desembolsos e consequentemente de seu impacto sobre a economia do país10.  

Poupança. A expansão do investimento não será sustentável sem o aumento da taxa de poupança 
doméstica – que necessita se elevar em cerca de 4% do PIB ao longo da década - , alavancada pelo 
desenvolvimento do mercado de capitais e por uma reforma tributária que reduza ou elimine as 
principais cunhas entre captação e alocação de recursos ao setor privado. A importância do aumento 
da poupança doméstica não pode ser sobreenfatizada, não apenas porque a expansão do 
investimento não se sustenta sem um aumento da poupança, mas pela necessidade imprescindível 
de substituir poupança externa por poupança doméstica, reduzindo o déficit em conta corrente de 
forma significativa, e mudando a percepção de que o país é excessivamente dependente de fluxos 
externos de capitais, cuja volatilidade vem penalizando a economia nos últimos anos.  

O Plano Estratégico do BNDES tem no desenvolvimento do mercado de capitais a base de 
consecução de suas prioridades. O Plano aponta para a necessidade de: (i) fortalecer a estrutura de 
capital das empresas; (ii) aprimorar os produtos tradicionais, imprimindo um padrão de governança 
corporativa que objetive o aumento da liquidez e da demanda pelo investimento em ações; (iii) 
apoiar o desenvolvimento e a implementação de novos produtos que possam atrair recursos 
(humanos e financeiros) para o fortalecimento do mercado; (iv) desenvolver a indústria de fundos 
fechados no país; (v) apoiar pequenas e médias empresas através de capital de risco.  

Para que tais objetivos sejam atingidos, é importante, em primeiro lugar, sedimentar a cultura de 
mercado de capitais no banco, no sentido de introjetar em todas as operações (desde que factível) 
uma dimensão explícita voltada ao desenvolvimento do mercado. Externamente necessita o banco 
reforçar sua atuação em conjunto com a CVM, o BCB e as Bolsas de Valores visando incentivar as 
empresas a adotarem práticas mais transparentes, que se traduzam em maior demanda pelo 
investimento em ações e, portanto, no fortalecimento do mercado de capitais. 

                                                 
10 De acordo com o Plano Estratégico, o BNDES elevará o EMD “utilizando o mercado de capitais para promover a alavancagem 
das operações, mediante ampliação da base de capatação de recursos. A atuação do BNDES junto ao mercado de capitais deverá 
promover também a maior transparência na gestão das empresas e a melhoria nas práticas de governança corporativa, com a 
consequente redução do custo médio de capital e o aumento da competitividade das empresas” (nossa ênfase). 
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Já há mudanças perceptíveis no comportamento dos agentes, que começam a enxergar a 
importância do bom relacionamento com  os investidores, particularmente acionistas minoritários, 
para a saúde financeira da empresa. O prêmio obtido por papéis de empresas  que migraram ou 
estão em processo de migração para o novo mercado, unificando suas classes de ações, dando tag-
along para os minoritários, e estabelecendo uma relação de total transparência com o investidor, é 
possivelmente o maior incentivo para a ascensão da questão da governança corporativa, e da 
transparência contábil e das ações empresariais, ao primeiro plano das preocupações de acionistas 
majoritários em empresas cujas práticas permanecem desatualizadas. Este “incentivo positivo” do 
mercado necessita ser combinado com punições exemplares da CVM e do BCB para 
comportamento abusivo, não transparente, ou que rompe com dever fiduciário de representantes dos 
acionistas, e de gestores.   

A Qualidade do Crescimento Econômico 

O desafio colocado ao país nesta e nas próximas décadas não é apenas voltar a crescer de forma 
sustentada – com o aumento da corrente de comércio, ganhos consistentes de produtividade, 
expansão do investimento e da poupança doméstica – mas, talvez, e  mais fundamentalmente, 
melhorar a qualidade do crescimento, de forma a gerar mais bem-estar para a população, tanto em 
termos de qualidade de vida quanto de emprego, para uma dada taxa de crescimento.  

Primeiro, por ser improvável que a trajetória de crescimento do país – se sustentada – possa sofrer 
uma inflexão que leve a taxas significativamente acima de 4-5% a.a. Segundo, um simples exercício 
sugere a importância de mudar o paradigma de crescimento extensivo em recursos, não 
desconcentrador, e cujos efeitos sobre o bem estar da população são extremamente lentos. Supondo 
uma renda per capita do país da ordem de US$ 3.500 e um crescimento desta de 3% a.a., o país 
necessitaria praticamente um quarto de século para dobrá-la, e 12 anos adicionais para chegar a US$ 
10.000. Em outras palavras, mesmo supondo que a economia crescesse de forma sustentada o 
suficiente para que a renda per capita aumente a um ritmo (relativamente rápido) de 3% a.a., 
somente na metade do atual século o país se aproximaria da renda per capita que os países do sul da 
Europa tinham poucos anos atrás.  

Voltar a crescer é obviamente essencial. Mas não é suficiente, e por dois motivos: a sociedade 
possivelmente não irá esperar; e mesmo que o faça, os custos associados ao crescimento – 
congestão urbana, criminalidade, degradação ambiental, entre outros – irão implicar uma piora da 
qualidade de vida e trabalho para a maioria da população, mesmo que a renda esteja aumentando. 
Nesta perspectiva, os aumentos de renda per capita necessitam se traduzir desproporcionalmente em 
aumento do “poder de compra de bem estar” para a maioria da população, particularmente as suas 
camadas mais pobres.  

O conceito de “qualidade” do crescimento, da forma como aqui se emprega,  envolve duas noções 
complementares: uma centrada no que ocorre a nível do ambiente produtivo e no processo de 
transformação de insumos; outra associada a mudanças na composição do produto, na distribuição 
da renda e na alocação dos gastos públicos. Num caso, a ótica é do entorno em que se dá o processo 
de transformação; noutro, dos resultados ou frutos do crescimento (Figura 2). 

O esforço de melhorar a qualidade do crescimento envolve, primeiro, o de “fazer mais com menos”, 
no sentido de produzir de forma mais inteligente, com base em recursos humanos melhor educados, 
treinados e motivados, economizando recursos escassos – inclusive os não-renováveis. Neste 
sentido, crescer com mais qualidade pressupõe a introdução de inovações organizacionais e 
tecnológicas no  ambiente de trabalho e processo produtivo. Estas mudanças no entorno produtivo – 
inclusive pelas suas implicações para os ganhos de produtividade – afetam, como visto, a própria 
taxa de crescimento. É inquestionável o amplo espaço existente para inovar e melhorar 
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simultaneamente a produtividade e a qualidade do ambiente de trabalho. Segundo, crescer com mais 
qualidade implicaria em mudanças tanto na composição do produto, quanto na distribuição da renda 
e na alocação dos gastos públicos. Estas três dimensões são claramente relacionadas: uma melhor 
alocação dos gastos públicos seria instrumental para uma distribuição mais eqüitativa da renda, e 
ambas implicam em mudanças na composição do produto.  

 

Composição do Produto –  Ø 

Entorno Produtivo g Distribuição de Renda – Y 

Alocação de Gastos Públicos – G 

Figura 2: Dimensões da qualidade do 
crescimento 

 

A composição do produto (e serviços) depende ainda do regime tributário e de fatores que operam 
no plano da oferta. A cunha tributária altera o padrão de demanda e introduz vieses que podem ser 
consistentes ou não com o bem estar da população. Por vezes tributa-se pela facilidade de tributar 
(exemplo claro em telecomunicações, cuja incidência é extremamente elevada, em  parte devido à 
importância dos recursos carreados para os estados). Ao repensar o regime tributário, no contexto 
de eventual reforma, é fundamental para a melhoria da qualidade do crescimento avaliar o impacto 
das mudanças sobre o padrão de demanda resultante.  

Há ainda fatores que operam do lado da oferta. Produtos que gerem menos externalidades negativas, 
que sejam menos poluidores, intensivos em energia, ou mais adaptados às especificidades do país 
(em termos de matérias primas, por exemplo) e/ou às necessidades de sua população (dado o nível 
de renda de amplas camadas) vão depender de pesquisa e desenvolvimento, de esforço e 
capacitação tecnológica. Da mesma forma que mudanças no ambiente produtivo e de trabalho 
requerem inovações tecnológicas (e organizacionais), a introdução de novos produtos supõe 
conhecimento novo.  

O ponto central é que o esforço que o país necessita fazer para mudar a qualidade de vida e 
emprego da população, e assim obter maiores níveis de bem estar para um dado nível de produto – 
imprescindível ao nosso ver, em função das limitações a médio prazo do crescimento – irá depender 
da inovação, do conhecimento. Esta noção se aplica tanto no plano produtivo – em termos de 
ganhos de produtividade, melhoria no ambiente de trabalho e de produção, introdução de novos 
produtos – quanto, como se verá a seguir, quanto na questão distributiva.  

No que tange à dimensão distributiva, há no país hoje um consenso quanto à importância da 
eliminação da pobreza absoluta e à redução do grau de desigualdade, cuja persistência tem 
desafiado as políticas públicas (e destas constituído crítica implícita) – ver Gráfico 111. Neste caso, 
a melhoria da qualidade do crescimento significaria uma mudança de seu padrão para um viés 
desconcentrador (tanto no plano inter-familiar quanto inter-regional).  

                                                 
11 Cerca de 20,1% dos domicílios no país tem rendimento per capita até meio salário mínimo, e um total de aproximadamente 43,5% 
até um salário mínimo. Numa primeira aproximação, poder-se-ia considerar que o primeiro conjunto englobe os pobres no país (em 
torno de 40 milhões de habitantes), sendo que metade destes estima-se que vivem em condições de pobreza absoluta. Estimativas 
mais precisas do IPEA sugerem que o número de pobres e indigentes é na realidade maior, e perfazem cerca de 57,8 milhões e 23,8 
milhões de habitantes, ou seja, aproximadamente 34% e 14% da população.    
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Gráfico 1 
Evolução do grau de concentração de renda no Brasil 

(1992-2001) 
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Fonte: IBGE 

  

Contudo, não é simples estabelecer de forma clara a dinâmica da qualidade do crescimento no país 
a partir dos indicadores de desigualdade. Se parece evidente que o grau de concentração (medido 
pelo índice de Gini) permanece alto e praticamente imutável na década, houve melhorias sensíveis 
em outros indicadores relacionados ao acesso dos domicílios a bens e serviços (tabela 2), e aqueles 
relativos à saúde12 e à educação da população13.  

Tabela 2: Domicílios com Acesso a Bens e Serviços 
(em %) 

 1999 2001 
Abastecimento de Água – rede geral  79,8 81,1 

Esgotamento Sanitário – rede mais fossa 64,7 66,8 
Lixo Coletado 80 80,3 

Iluminação Elétrica 94,8 96 
Telefone (fixo mais móvel) 37,6 58,9 

Geladeira 82,8% 85,1% 
Televisão 87,8% 89% 

Microcomputador  12,6 
Acesso à Internet  8,6 

Fonte: IBGE   

                                                 
12 De acordo com o IBGE, o índice de mortalidade infantil, por exemplo, caiu entre 1990 e 2000 de 48 para 29 por mil nascidos 
vivos,  uma redução extremamente significativa. Já o aumento da esperança de vida ao nascer avançou relativamente menos no 
período – de 66 para 69 anos – em parte devido ao aumento dramático da mortalidade dos jovens por violência e acidentes nas áreas 
urbanas.      
13 O grau de escolarização do país (para crianças de 7 a 14 anos de idade), que em 1990 era de cerca de 81% chegou a 96,5% em 
1991, enquanto que entre 1992 e 2001 a taxa de analfabetismo (para indivíduos com 10 ou mais anos de idade) foi reduzida de 16,4% 
para 11,4%, de acordo com os dados da PNAD destes anos. Ao mesmo tempo, houve um salto na proporção dos brasileiros com 
ensino médio entre 196 e 2001, passando de 16,3% para 21,7%. O impacto da educação sobre o salário do trabalhador e da 
escolaridade sobre a renda da população é extremamente substancial: cada ano de estudo eleva o salário em 9% e o aumento da 
escolaridade média expande a renda em 6%. Ver discussão sobre agenda social em O Globo, 15/09/02, pp. 3 e 32. 
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Como interpretar estes indicadores? E o que eles apontam quanto ao grau elevado e estável de 
concentração da renda no país?  

O acesso a bens privados – particularmente bens duráveis e mais recentemente serviços de telefonia 
- sem dúvida experimentou melhoras significativas nos últimos anos, fundamentalmente devido à 
queda dos preços e conseqüente ganhos na acessibilidade dos extratos mais baixos de renda. Ao 
mesmo tempo observa-se proporção elevada de domicílios sem acesso à rede geral de água, de 
esgotamento sanitário e de lixo coletado.  

Os gastos públicos com viés social no Brasil são reconhecidamente elevados, seja sob a forma de 
investimentos, gastos correntes ou transferências.14 Durante muitos anos criticou-se a qualidade 
destes gastos, sua baixa produtividade e a falta de foco adequado. E a estes três fatores foram 
imputados parte considerável da responsabilidade tanto pela elevada concentração de renda quanto 
pelos péssimos indicadores sociais. A melhora dos indicadores de saúde e educação na última 
década, assim com a redução aparente dos índices de pobreza extrema (que caíram de 19% para 
13% da população entre 1990 e 2000, de acordo com o Banco Mundial, proporções estas 
consistentes com estimativas do IPEA) parecem estar associados tanto ao aumento do volume 
quanto à melhoria da qualidade dos gastos públicos.  

Em alguns aspectos, contudo, parece ter havido retrocesso ou progressos extremamente lentos em 
torno dos problemas gerados pela deterioração das regiões metropolitanas, aumento da violência, 
congestão, favelização e piora das condições ambientais. Ao mesmo tempo, e apesar da melhora 
nos últimos anos, ainda há um número extremamente elevado de pessoas na indigência ou vivendo 
em condições de pobreza absoluta (algo em torno de 20 milhões de brasileiros). E é importante 
reconhecer que apesar dos avanços na educação, o reverso da medalha – 11,4% de pessoas com 
mais de 10 anos de idade analfabetas, uma proporção extremamente modesta de brasileiros (algo 
em torno de 20%) foi além do ensino médio, enquanto que o acesso à informação é limitado, dado 
inclusive o elevado grau de exclusão digital (8,6% dos domicílios ligados à internet) – sugere o 
longo caminho para a transformação social do país.  

Mudar a qualidade do crescimento significa acelerar este processo de transformação. Há, contudo, 
barreiras objetivas: o lento crescimento do produto e do emprego, e as restrições ao aumento dos 
gastos públicos. Estas barreiras não serão removidas nos próximos anos, mesmo com a economia se 
recuperando e o governo contando com um pouco mais flexibilidade fiscal. Nesta perspectiva, é 
fundamental aumentar a produtividade dos gastos públicos por meio de inovações sociais, por meio 
de novas maneiras de fazer chegar os recursos à população.  

Na realidade, os governos vêm experimentando nos últimos anos com programas cujo desenho e 
implementação estão voltados tanto para a minimização do desperdício de recursos quanto o 
aumento da eficácia dos gastos.  Um passo importante nesse sentido foi a descentralização das 
atividades, com a transferência de recursos para as “pontas”, onde efetivamente se encontra a 
clientela e executam os programas. Igualmente importante foram as experiências – muitas, bem 
sucedidas - com novas formas de disponibilizar os serviços (a exemplo do Fundef, da bolsa-escola, 
e outras formas de transferência direta, e do programa médico de família, entre outros), inovações 
essas geralmente centradas nos setores de educação e saúde.  

É essencial avançar com estas e produzir outras inovações sociais (e formas de se organizar a ação 
do Estado), indo além destes setores, promovendo mudanças fundamentais no âmbito urbano, 

                                                 
14 O Projeto de Lei Orçamentária da União para 2003 aloca para a área social cerca de R$ 142 bilhões de gastos, correspondentes a 
72% das despesas correntes e de capital do Governo Federal (exclusive pagamentos de juros e amortização da dívida e gastos com 
pessoal) – proporção semelhante à verificada no ano de 2002. 
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inclusive e particularmente em saneamento, habitação e transporte de massa, e na área ambiental. A 
menos que se inove, que se criem novas maneiras de agir, com os recursos alocados para as áreas 
sociais absolutamente centrados nas populações alvo, estes serão  insuficientes para que o país siga 
uma trajetória de desenvolvimento de natureza inclusiva15. 

Mudar pois a qualidade do crescimento econômico, extrair mais bem estar de um  dado nível de 
produção e renda, supõe estabelecer a centralidade da inovação social (e organizacional) nos gastos 
públicos voltados para dotar a população de melhores condições de vida e trabalho, da mesma 
forma que a inovação tecnológica é essencial para revolucionar o processo produtivo, e responder 
às demandas por novos produtos. Neste sentido, o conhecimento está na base de um novo padrão de 
crescimento e da apropriação mais eqüitativa de seus frutos.  

O que o BNDES poderá fazer para contribuir para a mudança no paradigma de crescimento do país? 
Em certo sentido, o mais importante está estabelecido: o desenvolvimento social e urbano é uma das 
áreas prioritárias do banco, de acordo com o seu Plano Estratégico, sendo que “o percentual de 
aplicações em projetos sociais quadruplicará, passando de 4% para 17% em 2005, constituindo-se 
no segmento de maior crescimento da Visão 2005.”  A atuação do banco nesta área envolve: 

• Expansão e melhoria da qualidade da infra-estrutura urbana (saneamento e transporte urbano 
de massa) e dos serviços sociais básicos (educação e saúde). 

• Manutenção e criação de oportunidades de trabalho e geração de renda. 

• Modernização da gestão pública 

• Fomento do investimento social das empresas, estimulando o exercício de sua 
responsabilidade social corporativa. 

A intensificação das atividades do banco deverá ser dar em torno de inovações sociais, 
organizacionais e econômicas, orientadas para maximizar a produtividade dos investimentos, 
principalmente àqueles voltados para a questão urbana, e pensar novos e eficazes mecanismos de 
acesso a terra, ao crédito, e à educação. Ao mesmo tempo, o banco deve experimentar com modelos 
que mobilizem o trabalho voluntário, potencial ainda pouco explorado no país, dado inclusive o 
grau crescente de consciência da unicidade dos destinos dos brasileiros.  

O objetivo do banco, portanto, não deve ser apenas atingir diretamente o público-alvo com seus 
projetos – ainda que isto seja obviamente algo intrínseco a um banco que financia projetos - , mas 
gerar conhecimento, inovar, estabelecer modelos e idéias replicáveis, e que tenham impacto 
máximo sobre o bem estar da população. Neste processo, o banco deve por um lado, estabelecer 
vínculos estreitos com as instituições de pesquisa aplicada com tradição em pensar a ação social do 
governo (a exemplo do IPEA e da FGV); e por outro, financiar e estimular a experimentação com 
conceitos e idéias geradas por estas e outras instituições.  

Nesta perspectiva o BNDES deve combinar sua ação de financiamento de projetos e de 
representação e atuação institucional, junto a agências de governo e no plano da sociedade, com o 
apoio a propostas e projetos que representem novas maneiras de se abordar/resolver desafios 
colocados pela pobreza, desigualdade, degradação ambiental e urbana. Um banco de idéias, gerador 
e disseminador de conhecimento, necessita mobilizar tanto o poder público quanto a sociedade. 

                                                 
15 Uma proposta que parece ser essecial para melhorar o foco dos gastos sociais é a estruturação de um “Orçamento Social 
Unificado”, que dê ainda mais racionalidade e dote de maior produtividade estes gastos, e um sistema nacional de (monitoramento e) 
avaliação das políticas sociais.  
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Deve incentivar novos conceitos e formatos, que sirvam para estender de forma eficiente a ação não 
apenas do Estado, mas da própria sociedade, junto às camadas mais pobres, com o objetivo de 
melhorar a qualidade e adicionar ao gasto público os esforços da sociedade. Num contexto de  
crescimento moderado e lenta queda do desemprego, estas ações serão essenciais  senão para 
melhorar substancialmente nos primeiros anos, ao menos impedir um retrocesso na distribuição de 
renda entre famílias e regiões.  

Conclusão 

O Brasil se defronta com dois desafios que transcendem o curto prazo: primeiro, retomar o caminho 
do crescimento; segundo, mudar a qualidade ou padrão de crescimento que historicamente 
caracterizou o país.  

No primeiro caso, este trabalho indica que, partindo de um modelo macroeconômico que projeta a 
trajetória da economia na década, o crescimento sustentado e sua convergência para taxas da ordem 
de 5%aa. ao longo dos próximos anos irá depender de um ambiente econômico e um conjunto de 
políticas  que gerem: um choque (de magnitude realista) de exportações e um conseqüente aumento 
no volume de comércio; uma mudança nos índices de crescimento da produtividade fatorial total  
(que passaria de 0,7% a.a. observado na década passada para 1,5% a.a. a partir de 2004);  uma 
expansão das taxas de investimento e da capacidade produtiva; e um aumento da poupança 
doméstica (da ordem de 4% do PIB), esta última para suportar o esforço de investimento e reduzir o 
custo de capital.   

Este trabalho sugere que apesar dos claros ganhos para o país em termos de renda e emprego 
propiciado por uma retomada do crescimento em bases sustentáveis, a defasagem entre as 
necessidades e expectativas dos segmentos mais pobres da sociedade, e o novo horizonte material (e 
simbólico) que o retorno do crescimento possibilita, assim como a deterioração sensível do meio 
urbano e ambiental, aponta para a melhoria da qualidade do crescimento, tanto em termos do 
ambiente produtivo, da composição do produto, da distribuição da renda e da alocação dos gastos 
públicos, como possivelmente o maior desafio desta década.     

O salto de qualidade necessário para o crescimento com equidade e a correspondente transformação 
da sociedade brasileira se darão pela introdução de inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais. Na base destas inovações está a geração de novo conhecimento e sua difusão pela 
sociedade, na ausência do qual o país não conseguirá transitar para um novo padrão de crescimento.  

Nos últimos anos avançou-se bastante tanto na compreensão dos problemas que o país enfrenta, 
quanto no desenho e implementação de políticas e propostas – muitas inovadoras – que têm levado 
a melhoras nos padrões de produtividade das empresas, e na alocação dos gastos públicos, 
particularmente em educação e saúde. Possivelmente foram estas inovações – combinadas com 
recursos substanciais voltados aos setores sociais - que impediram uma deterioração ainda mais 
acentuada da economia do país (frente aos choques externos no contexto de fragilidades 
macroeconômicas) e das condições sociais (dada as baixas taxas de crescimento).  

Este histórico recente, e as restrições colocadas pelo potencial de crescimento moderado da 
economia e os limites fiscais ao gasto público, sugerem a relevância de se extrair mais bem estar, e 
obter melhores condições de trabalho e vida, tanto do próprio processo quanto dos resultados do 
crescimento.  

O BNDES tem, em grande medida, definido seu quadro de atuação por estes desafios, dado não 
apenas seus objetivos de apoio ao desenvolvimento econômico e social, quanto o peso não trivial do 
banco na economia do país, e crescentemente, no apoio a ações com forte conteúdo social.  
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O Plano Estratégico do banco é bastante claro nesse sentido, e suas prioridades e alocação de 
investimentos são razoavelmente consistentes com as necessidades de retomada da economia e 
mudança no padrão de crescimento – seja na ênfase conferida às exportações, à modernização dos 
setores produtivos, à infra-estrutura, e ao desenvolvimento social, assim com ao desenvolvimento 
do mercado de capitais.  

Parecem relevantes, contudo, três observações: primeiro, pode-se argumentar que o banco necessita 
reforçar seus investimentos em infra-estrutura urbana, transporte de massa e ações no sentido de 
reverter a deterioração do meio ambiente; segundo, dada a importância dos ganhos de produtividade 
total de fatores e mudanças na composição do produto consistentes com um novo padrão de 
crescimento, é necessário estabelecer um foco explícito na inovação tecnológica e organizacional; e 
terceiro, o banco necessita de forma ainda mais acentuada combinar o apoio a projetos sociais e 
urbanos, e de geração de renda e emprego, com a criação de novos paradigmas de ação e novas 
formas de alocação dos gastos públicos de caráter social.  

Nos próximos anos, o papel do banco será de maior e não menor relevância para a economia 
brasileira, não apenas pelo tamanho de seu orçamento e potencial impacto na economia real. Talvez 
mais importante será sua capacidade de funcionar como banco do conhecimento e de idéias, capaz 
de unir conceitos e propostas ao financiamento da ação transformadora da sociedade brasileira.   

ANEXO I 
Projeções anuais para as principais variáveis macroeconômicas  

numa trajetória sustentável 2002-2010 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PIB (var.%) 1,51 1,72 3,32 4,35 4,32 4,36 4,57 4,80 5,07 5,29 

Investimento (var.%) 1,16 -1,20 6,26 5,42 5,94 5,96 6,04 6,19 6,39 6,07 

Consumo (var.%) 0,70 1,17 2,50 3,82 3,97 3,90 4,15 4,55 4,85 5,19 

Taxa de Investimento (%PIB) 19,42 18,85 19,42 19,65 19,99 20,32 20,62 20,91 21,19 21,36 

Poupança Bruta (%PIB) 20,97 20,35 20,92 21,15 21,49 21,82 22,12 22,41 22,69 22,86 

Poupança Externa (%PIB) 4,20 3,56 2,90 2,46 2,20 2,05 1,91 1,78 1,65 1,52 

Poupança Nacional (%PIB) 16,76 16,78 18,03 18,69 19,28 19,76 20,21 20,63 21,04 21,35 

Exportações (US$ milhões) 58.200,00 57.121,90 62.863,67 69.232,21 75.090,57 81.521,68 88.826,62 96.899,29 105.644,23 114.957,25 

Exportações (var.%) 5,65 -1,85 10,05 10,13 8,46 8,56 8,96 9,09 9,02 8,82 

Importações (US$ milhões) 55.580,00 50.370,45 54.395,13 58.698,58 63.871,02 69.058,36 75.056,71 82.592,95 90.902,87 99.841,55 

Importações (var.%) -0,21 -9,37 7,99 7,91 8,81 8,12 8,69 10,04 10,06 9,83 

Balança Comercial (US$ 
milhões) 

2.620,00 6.751,45 8.468,54 10.533,63 11.219,54 12.463,32 13.769,91 14.306,35 14.741,35 15.115,70 

Transações correntes (US$ 
milhões) 

-22.536,48 -18.500,00 -16.800,00 -15.500,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 

Passivo Ext. Líquido (US$ 
milhões) 

338.873,12 350.593,81 360.103,47 367.837,65 374.685,11 381.190,21 387.370,05 393.240,89 398.818,20 404.116,64 

Passivo Ext.Líq./Exp. bens e 
serv.não fat. 

5,41 5,71 5,35 4,97 4,67 4,38 4,09 3,80 3,53 3,29 

Inflação - IGP-DI (%) 10,00 8,64 5,66 5,05 5,04 4,58 4,48 4,47 4,46 4,60 

Taxa de câmbio (R$/US$) 2,42 2,76 2,70 2,73 2,77 2,81 2,86 2,91 2,96 3,00 

Taxa de câmbio real (2000 = 
100) 

120,80 130,14 123,31 121,52 120,24 119,86 119,58 119,44 119,08 118,44 

Taxa de juros – SELIC (%) 17,50 18,25 16,50 14,50 13,00 12,02 11,81 11,79 11,76 12,06 

Taxa de juros real (%) 7,31 8,85 10,26 9,00 7,58 7,11 7,01 7,00 6,99 7,13 

Dívida Líq. Setor Público 
(%PIB) 

53,36 58,00 57,50 56,37 54,41 52,31 50,29 48,60 47,43 46,30 

NFSP - primário (%PIB) -3,66 -3,80 -3,80 -3,80 -3,80 -3,60 -3,30 -2,80 -2,10 -2,00 

 


