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RESUMO 
 

A literatura dominante sobre riqueza na base da pirâmide (BoP) vem sendo 

acompanhada de diferentes críticas acadêmicas, em paralelo à expansão desse modelo em 

diversos países e ao continuado desprezo pelo papel exercido por organizações públicas de 

desenvolvimento no âmbito da pobreza. O estudo objetivou compreender por que e como o 

BNDES atua para a superação da pobreza no Brasil. Além de análise bibliográfica e 

documental, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com funcionários do Banco e 

membros de cooperativas beneficiadas por financiamentos do Fundo Social, representando 

casos de sucesso e fracasso. Embora a redução de desigualdades faça parte da missão do 

Banco, a superação da pobreza é um propósito aparentemente secundário. Uma das questões 

centrais é que a instituição é percebida por gestores e técnicos como articuladora e até mesmo 

promotora de dinamização local, sem atuação direta sobre a pobreza como proposto pela 

literatura de BoP. A cultura de desenvolvimento industrial e a estrutura organizacional 

contribuem para a desvalorização da agenda dominante de combate à pobreza. Em resposta, o 

poder público, agentes de crédito e instituições controladas por organizações privadas 

compõem redes que aumentam a capilaridade e o poder de intervenção do BNDES. Além de 

problemas com organizações privadas, O Banco enfrenta dificuldades nas parcerias com 

organizações públicas, no alcance das regiões Norte e Centro-Oeste, e na capacidade de 

acompanhamento e monitoramento dos resultados. A despeito das limitações, projetos ligados 

à Área Social possuem poder de transformar realidades de indivíduos, negócios, comunidades 

e regiões, estimulando o cooperativismo e empresas com foco em economia solidária. O 

estudo “surpreende” tanto os arautos da agenda específica BoP (que negam bancos públicos e 

tratam “pobres” sob perspectiva reducionista específica) quanto os que questionam a agenda 

sistêmica. O Banco promove uma agenda sistêmica específica de desenvolvimento 

(desenvolvimentismos). Merecem outros estudos o BoP sob a ótica alternativa produzidos no 

terceiro mundo. 

Palavras-Chave: BNDES; Pobreza; Desenvolvimentismo; BoP; Base da Pirâmide 
  



 
 

ABSTRACT 
 

The dominant literature on wealth at the base of the pyramid (BoP) has been 

accompanied by different academic criticisms, parallel to the expansion of this model in 

several countries and the continued contempt for the role played by public development 

organizations in the field of poverty. The study aimed to understand why and how BNDES 

acts to overcome poverty in Brazil. In addition to bibliographical and documentary analysis, 

semi-structured interviews were conducted with Bank employees and members of 

cooperatives benefiting from Social Fund financing, representing cases of success and failure. 

While reducing inequalities is part of the Bank's mission, overcoming poverty is a seemingly 

secondary purpose. One of the central issues is that the institution is perceived by managers 

and technicians as an articulator and even a promoter of local dynamism, without direct action 

on poverty as proposed by the BoP literature. The culture of industrial development and the 

organizational structure contribute to the devaluation of the dominant agenda for combating 

poverty. In response, public authorities, credit agents, and institutions controlled by private 

organizations make up networks that increase BNDES capillarity and intervention power. In 

addition to problems with private organizations, the Bank faces difficulties in partnerships 

with public organizations, in the reach of the North and Midwest, and in the capacity to 

monitor and monitor results. Despite the limitations, projects linked to the Social Area have 

the power to transform realities of individuals, businesses, communities and regions, 

stimulating cooperativism and companies with a focus on solidarity economy.  

The study "surprises" both the heralds of the specific BoP agenda (which deny public banks 

and treat "poor" under a specific reductionist perspective) and those who question the 

systemic agenda. The Bank promotes a specific systemic agenda for development 

(developmentalism). Other BoP studies are worth under the alternative view produced in the 

third world. 

 

Keywords: BNDES; Poverty; Developmentalism; BoP; Bottom of Pyramid 
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1 O PROBLEMA 

1.1 Introdução 

 

Em paralelo às sucessivas crises do capitalismo global neoliberal, a pobreza tem 

ocupado cada vez mais destaque nas agendas de desenvolvimento e também no campo da 

administração pública e da gestão das empresas. Esse quadro é ilustrado pela ascensão 

meteórica e controversa da literatura focada na base da pirâmide nos EUA, Europa e resto do 

mundo (ver PRAHALAD, 2010; MUNIR et. al, 2010; KARNANI, 2007a,b,c; 

LONDON;HART, 2010). É crescente a demanda por soluções e modelos de 

gestão/desenvolvimento para um problema que extrapolou os limites nacionais ou 

continentais e tornou-se uma questão crucial de governança global, ilustrada pelas políticas 

das Nações Unidas e Banco Mundial com foco em pobreza. O modelo da Base da Pirâmide, 

ou BoP, tem preenchido esse vácuo e está se transformando em um paradigma global de 

redução da pobreza em um campo de gestão que ignora questões de economia política, (geo) 

política, e colonialidade (COOKE; FARIA, 2013). Esse quadro tem sido insuficientemente 

debatido no Brasil e outros países do Sul Global. 

Na busca de definição de um constructo claro para guiar debates posteriores, podemos 

compreender a pobreza como um estado de privação, seja ela material, social ou cultural. A 

pobreza, segundo Lavinas (2002, p.7) pode ser definida “como um estado de carência, de 

privação, que pode colocar em risco a própria condição humana”. Entretanto, as definições de 

pobreza continuam sendo produzidas no Norte, sob uma perspectiva eurocêntrica e 

universalista, em detrimento de alternativas produzidas no Sul Global ou resto do mundo 

(DUSSEL, 2006). Autores que não são reconhecidos pela literatura BoP – incluindo 

diferentes linhas da ampla literatura desenvolvimentista – ressaltam que a pobreza no resto do 

mundo não é uma anomalia do capitalismo neoliberal global ou da modernidade eurocêntrica, 

mas sim uma das condições centrais desses dois fenômenos (FARIA;IMASATO;GUEDES 

2014). Como no campo do desenvolvimentismo, debates são necessários no campo da gestão. 

O advento do capitalismo e da modernidade, e a consequente missão de acumulação, 

segregaram a sociedade e o sistema interestatal em diferentes níveis. A diferença entre pobres 

e ricos faz parte de um conjunto de condições para que a dinâmica capitalista eurocêntrica 

pudesse se consolidar ao longo dos séculos ao redor do mundo. A modernidade tem sido 

marcada pela geração de mecanismos de acumulação e privilégios que costumam produzir 

pobreza e exclusão. Não surpreendentemente, essa tem sido uma das características cruciais 

do capitalismo global neoliberal.  
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O subdesenvolvimento apresenta-se como o termo que resume o ambiente de pobreza 

dentro dos Estados. Poderíamos realizar um comparativo assumindo que pobreza está para o 

indivíduo, assim como subdesenvolvimento está para os países. Aqui, percebemos que o 

conceito de subdesenvolvimento está intimamente ligado ao fator de exclusão. 

Historicamente, o poder de dominação das potências européias definia as regras de 

dominação e exclusão. A pobreza deveria ser segregada às colônias, de onde se extraíam os 

bens necessários à promoção de melhoria do bem estar dos países colonizadores. Evoluindo 

para o “surgimento do capitalismo” (desconsiderando as trocas comerciais chinesas de 5000 

anos atrás), a Revolução Industrial e as grandes guerras, mais uma vez se explicita o papel de 

dominação dos países ricos sobre os pobres. A Globalização e o Neoliberalismo redefiniram o 

papel do Estado, bem como a participação dos players no contexto da Governança Global. 

Como consequência, enquanto Estados do Ocidente, localizados na parte superior do globo, 

assumem papel de protagonismo na nova ordem mundial, os países do Hemisfério Sul são 

relegados a status de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, que normalmente são 

caracterizados por um baixo nível de gestão e incapacidade do Governo em seu papel de 

prover soluções para o desenvolvimento dos países em questão (HELD; MCGREW, 2001; 

FURTADO, 1998). 

O Brasil, como país central da América Latina, apresenta-se nessa dinâmica da nova 

ordem mundial como não mais um país do Terceiro Mundo, mas sim como economia 

emergente. Como um dos componentes dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e, mais 

recentemente, em 2011, África do Sul), o país tem participado de bloco de cooperação 

multisetorial envolvendo também as principais instituições e instâncias de governança global 

comandadas pelos EUA e Europa. 

Como uma das principais instituições do Estado para a superação do 

subdesenvolvimento e fenômenos específicos como pobreza, merecem destaque os bancos de 

desenvolvimento. No Brasil, a principal instituição é o BNDES – Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social. Até 1982, a dimensão social do banco não era 

reconhecida, sendo nomeado BNDE. A mudança na nomenclatura representa uma importante 

transição nos objetivos do banco, que nascera com objetivo de ser formulador da política 

nacional de desenvolvimento econômico. A incorporação do “S” representou um olhar para as 

questões relacionadas às políticas sociais, tema ainda mais fortalecido nos dias atuais, embora 

com amplas oportunidades de expansão. Entretanto, a literatura de gestão não reconhece a 

importância do Banco para a redução da pobreza – e em especial no que diz respeito à base 

econômica da pirâmide. 
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A missão atual do Banco é “Promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da 

economia brasileira, com geração de emprego e redução das desigualdades sociais e 

regionais” (BNDES, 2015a, p.10). A nova razão de existir da instituição está ligada à 

minimização das diferenças sociais e econômicas que, certamente, são aspectos que 

contribuem para a existência de indivíduos situados na linha de pobreza no país. Ainda que, 

historicamente, a série apresente decréscimos significativos, estima-se que ao menos vinte e 

cinco milhões e oitocentos mil brasileiros ocupem a faixa de pobreza, segundo parâmetros do 

IPEA (2016). 

Uma das características principais do modelo BoP é a disponibilização de recursos e 

instrumentos financeiros para permitir consumo e investimento na base da pirâmide (HART, 

2005). Microcrédito tornou-se um tema controverso na literatura crítica ao modelo BoP 

(KARNANI, 2007b). Por sua vez, ao longo da década de 90 houve uma aceleração dos 

programas de financiamento do BNDES, provendo maior acesso ao microcrédito, por meio de 

instrumentos como o Programa de Crédito Produtivo Popular e, posteriormente, o Cartão 

BNDES. Sem contar no crédito não reembolsável, sob a forma do Fundo Social. Em tese, 

seria um braço do Estado para o fortalecimento dos microempreendedores, possibilitando que 

organizações e cidadãos com baixo faturamento pudessem ter acesso a crédito mais 

facilmente e aumentando as chances de desenvolvimento de pequenos negócios que poderiam 

empregar mão de obra oriunda das classes de renda inferior ou, em casos extremos, serem 

geridas por indivíduos destas classes. Além desses programas, há outros específicos com foco 

na parcela mais pobre do país (PICANÇO, 2013). 

Entretanto, por diferentes razões, o BNDES e suas estratégias e práticas de gestão com 

foco na BoP vêm sendo negligenciados pelo campo da gestão no Brasil e no mundo euro-

americano. Como um dos resultados controversos desse quadro, parece que não há alternativa 

para modelos de gestão da pobreza produzidos no Norte global apesar de seus efeitos e 

antecedentes controversos. Esse quadro também sugere que os mecanismos eurocêntricos de 

geopolítica do conhecimento no campo da gestão/administração pública têm sido exitosos em 

processos radicais de subalternização de instituições, alternativas e conhecimentos do resto do 

mundo – e em especial de economias emergentes (FARIA;IMASATO;GUEDES; 2014; 

BERTERO et al. 2013). 

Portanto, a pergunta de pesquisa a seguir:  

A despeito da sub-representação de órgãos governamentais pela literatura 

vinculada ao BoP, por que e como a Área Social do BNDES contribui para a redução da 

pobreza (na base da pirâmide) no Brasil? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Final 

 

Analisar qual a real atuação do BNDES em relação aos mecanismos de combate 

à pobreza. 

 

1.2.2 Objetivos Intermediários 

 

Além do objetivo final previamente apresentado, o projeto de pesquisa, buscará, 

como objetivos secundários: 

 Compreender como o tema da pobreza é tratado internamente no Banco. 

 Verificar os impactos do Banco sob a ótica dos receptores dos financiamentos. 

 Verificar se as desigualdades regionais brasileiras se refletem no acesso ao 

crédito. 

 Investigar se há mecanismos de verificação para medir a efetividade dos 

empréstimos, ou seja, se o crédito do BNDES é refletido na diminuição da pobreza no 

país.   

 

1.3 Delimitação do Estudo 

 

O projeto terá como escopo avaliar os mecanismos do BNDES em relação ao combate 

à pobreza à luz de teorias do desenvolvimento. Ainda que de forma geral se faça referência a 

outros bancos de desenvolvimento, apenas o BNDES será investigado, em detrimento aos 

outros órgãos brasileiros. 

As entrevistas serão realizadas com funcionários do Banco, incluindo, mas não 

limitadas aos membros da Área Social, bem como tomadores de financiamento, 

preferencialmente microempreendedores. Documentos públicos e de uso restrito ao Banco 

serão explorados como complementação do estudo. 

O foco das entrevistas e análises dos documentos será avaliar o horizonte da pobreza. 

Dados de outras classes econômicas poderão eventualmente surgir apenas para efeito de 

referência a alguma atuação do BNDES, mas não serão explorados em profundidade em 

busca da compreensão de questões relacionadas a financiamento de grandes empresas ou 

montantes de grande escala que não se reflitam no desenvolvimento das faixas econômica e 

socialmente inferiores. 
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O limite temporal desejado do estudo fará referência à atuação do banco a partir da 

incorporação da dimensão social, em 1982, até os dias atuais. Para períodos anteriores, apenas 

informações de extrema relevância apresentadas pelos entrevistados serão trazidas no 

universo da exploração da pesquisa. Outra possibilidade é que surjam informações para 

contextualização histórica da atuação do BNDES. 

 

1.4 Relevância do Estudo 

 

A superação da miséria e a redução das desigualdades econômicas e sociais, mesmo 

em diferentes ordens de prioridade, vêm obtendo crescente atenção dos governos em nosso 

país. Numa terra de dimensões continentais e distribuição desproporcional de riquezas pelas 

diferentes regiões, o Estado precisa prover meios de apresentar-se como braço do 

desenvolvimento, extrapolando todas as diferenças culturais e socioeconômicas enfrentadas 

de Norte a Sul. 

Não se trata aqui apenas de uma questão local, mas sim parte da agenda global de 

governança. Entender o papel do Estado como fomentador de desenvolvimento refletirá na 

maneira como os governantes poderão manter autonomia sobre seus territórios. Isto porque, 

cada vez mais, as potências globais atuam de forma intervencionista sob o argumento de 

contribuírem com países que não são capazes de prover soluções à sociedade. Bancos de 

desenvolvimento como mecanismos fortes de Estado poderão manter as rédeas da política de 

desenvolvimento socioeconômico nas mãos dos políticos locais. Não se trata, de maneira 

alguma, de um clamor pelo isolacionismo. Pelo contrário, reconhece-se a importância dos 

diferentes agentes de desenvolvimento na missão de superação da pobreza. Apenas garante o 

respeito à autonomia dos Estados e a preservação das identidades culturais na proposição de 

soluções. 

Outro aspecto de extrema relevância é compreender se o BNDES se mantém fiel à sua 

missão, ou propósito de existir. Diante da crise econômica enfrentada pelo país, o acesso ao 

crédito apresenta-se como um desafio extremamente árduo. Ainda que suporte grandes 

corporações com aportes que, em algumas situações estão em escala bilionária, o Banco não 

pode perder de vista que grande parte dos negócios do Brasil concentra-se na mão de 

microempresários e empreendedores individuais, capazes de se comportar como mecanismos 

geradores de riqueza e empregos, que também dependem da alavanca do Estado para 

sobreviverem. Não se relaciona apenas a instituições capazes de obter crédito sob qualquer 

circunstância. Diferente das grandes empresas, para a classe dos pequenos negócios, o 
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BNDES apresenta-se em muitos casos como a única solução de sobrevivência em razão do 

acesso ao crédito em condições satisfatórias. 

Para a população em geral, o estudo tentará esclarecer se o investimento do Governo, 

fruto, também, dos impostos pagos pelos cidadãos, em aportes financeiros aos Bancos de 

Desenvolvimento, se refletem em avanços reais na promoção de desenvolvimento e oferta de 

melhores condições aos habitantes, especialmente aos pobres, para que atinjam patamares 

mínimos de sobrevivência digna. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Pobreza na Base da Pirâmide 

2.1.1 Contexto Geral 
 

Historicamente, o mundo Pós-Westfalia (1648) trouxe uma progressiva redefinição 

das fronteiras e do papel político dos Estados. Cada vez menos se enxergam os limites dos 

Estados Nacionais, em detrimento a um mundo em que as decisões passam a ser cada vez 

mais globais. Os problemas transcendem as demarcações territoriais e evoluem para a um 

modelo de Governança Global, onde as decisões de um país influenciam diretamente outras 

nações (HELD;MCGREW, 2001). 

Por consequência, os limites econômicos de atuação também sofrem significativas 

alterações. Na medida em que as fronteiras tornaram-se cada vez menores para os mercados, 

as empresas expandem suas atividades para diferentes localidades, buscando estender seu 

potencial de captação de mercado e redefinir as cadeias produtivas existentes. 

Com o capitalismo neoliberal começando a trabalhar em comunidades mais pobres, 

surge o argumento de um aumento exponencial de novas oportunidades para desenvolvimento 

econômico e progresso social. 

Segundo Harvey (2007), esse modelo econômico pode ser assim compreendido: 

 

O Neoliberalismo é, em primeiro lugar, uma teoria de práticas político 

econômicas na qual se propõe que o bem estar social humano poderá ser 

melhor alcançado pelo incentivo ao empreendedorismo individual e suas 

liberdades e habilidades em um framework caracterizado  por fortes direitos 

à propriedade privada, livre mercado e livres trocas comerciais. O papel do 

Estado é criar e preservar um framework institucional apropriado para tais 

práticas. ( HARVEY, 2007, p.2, tradução minha) 
 

Baseando-se na visão globalista (HELD; MCGREW, 2001) de progresso, ou seja, 

valorizando a globalização como instrumento fundamental para a capilarização do progresso 

econômico, a pobreza passa a despertar a atenção da Business School e de grandes 

corporações. 

No que diz respeito aos novos mercados, dispensa-se atenção especial aos países em 

desenvolvimento, de onde podem surgir oportunidades iguais ou melhores para as empresas, 

em relação aos mercados ditos desenvolvidos, sendo alguns em processo de saturação e 

estagnação.  

O que anteriormente pudessem ser vistas como localidades sem potencial econômico 

para as corporações passam a ser estudadas sob uma nova ótica, onde os ganhos em escala, 
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em detrimento a altas margens, podem apresentar-se como uma atrativa oportunidade de 

maximização de ganhos em um mercado de bilhões de pessoas. 

Cientes dos desafios propostos pelos ambientes menos desenvolvidos, como os custos 

incrementais para as organizações, gerados pelos problemas sociais, tais como disponibilidade 

de recursos naturais, condições e tratamento no ambiente de trabalho, as companhias 

multinacionais, se encontram, por um lado, a proposta de menores margens, ganham, por 

outro, campo de expansão para seus negócios.  

 

2.1.2 Origem do BoP – BoP 1.0 
 

As oportunidades do mercado formado pelos pobres começaram a ser estudadas por 

C.K Prahalad em 1995, segundo o próprio autor, gerando diversas obras (PRAHALAD; 

HART, 2002; PRAHALAD; HAMMOND, 2002; HAMMOND; PRAHALAD, 2004) que 

reforçam a teoria que na Base da Pirâmide encontram-se grandes oportunidades para as 

corporações e que elas são fundamentais para essas regiões, no intuito de acelerar a promoção 

do desenvolvimento e busca pelo progresso. Além disso, a melhoria de vida da população e a 

oportunidade de superação da barreira da pobreza nessas regiões merecem destaque no campo 

de estudo de Prahalad (2010), que embora reconhecesse a utopia de uma plena igualdade de 

renda, pregava defesa dos mecanismos de desenvolvimento econômico e comercial para 

retirada das pessoas da pobreza, possibilitando uma vida melhor. Isso seria elemento chave 

para estabilidade e saúde da economia global, reforçando os ganhos das organizações 

transnacionais ocidentais. 

Inicialmente, o termo “Base da Pirâmide” foi idealizado por Prahalad e aplicado em 

uma escala econômica, como se observa: 

 

A distribuição da riqueza e a capacidade de geração de renda podem ser 

entendidas sob a forma de uma pirâmide econômica. No topo da pirâmide 

estão os ricos, com numerosas oportunidades de gerar altos níveis de renda. 

Mais de 4 bilhões de pessoas  vivem na BP, com menos de US$2 por dia. 

(PRAHALAD, 2010, p.50) 

 

 

Por conta da defasagem temporal da definição até os dias atuais, não será usado como 

referência o valor de US$2 por dia. Importante aqui é compreender a Base da Pirâmide como 

a situação de pobreza. Segundo o decreto nº 8.232, de 2014, pela Presidência da República 

(2014), a renda mensal de R$ 77 é a base para a delimitação de extrema pobreza, que tem 

como base a referência das Nações Unidas para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 
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Prahalad, além de delimitar as fronteiras da pobreza, supõe um novo papel para os 

pobres, a fim de que possam usufruir de oportunidades do capitalismo global para a ascensão 

socioeconômica: 

 

Se pararmos de pensar nos pobres como vítimas ou como um fardo e 

começarmos a reconhecê-los como empreendedores incansáveis e criativos e 

consumidores conscientes de valor, um mundo totalmente novo de 

oportunidades se abrirá. (PRAHALAD, 2010; p.47) 

 

 

Uma melhor compreensão dos mercados da base da pirâmide oferece a visão de 

grandes oportunidades para as corporações (PRAHALAD; HAMMOND, 2002). 

Alguns paradigmas do ambiente da pobreza, como a reduzida capacidade de compra 

dos pobres, a resistência à inovação, a constatação que o valor pago pelos pobres pelo mesmo 

produto será menor que o valor pago em outros mercados, devem ser quebrados, pois tratam-

se de incoerências quando se observa o vasto mercado potencial encontrado na base da 

pirâmide. 

Inicialmente, a ausência de condições adequadas nos ambientes mais pobres afeta 

diretamente a competitividade e os custos. Geralmente, os pobres se habituam a pagar valores 

muito superiores por serviços equivalentes oferecidos nos mercados desenvolvidos 

(PRAHALAD, 2010). 

O acesso ao crédito, fundamental para o estímulo e desenvolvimento dos 

microempreendedores, é muito escasso e, quando disponível, pode ser oferecido em 

condições consideradas ilegais nos grandes mercados, tendo em vista as taxas de juros 

abusivas, mesmo se obtidos com organizações não governamentais de acesso ao crédito. 

Custos anuais de acesso ao crédito que podem chegar a setenta e cinco vezes o valor 

comparado com o disponibilizado nas grandes economias criam enormes barreiras para os 

demandantes de microcrédito como insumo vital para o desenvolvimento de suas atividades 

(PRAHALAD; HAMMOND, 2002). Dificilmente serão bem sucedidas iniciativas 

dependentes de capital obtido a taxas de 1.000% a.a, por exemplo. 

Tais custos poderiam ser efetivamente reduzidos se as empresas utilizassem a 

eficiência operacional e expertise adquirida nos outros mercados, adaptando o escopo do 

negócio às necessidades específicas do mundo em desenvolvimento. 

Segundo os defensores do BoP, um exemplo de sucesso na exploração desses 

mercados é o Grameen Bank. Focado na população de baixa renda - tradicionalmente 

membros das maiores faixas de risco para captação de crédito - o banco foi criado em 1983 
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para ocupar essa lacuna do mercado. Foi inovador ao prover microcrédito oriundo de um 

banco comercial. Seu fundador, Muhammad Yunus, ganhador do Nobel da Paz em 2006, é 

tido como “o pai do microcrédito”. 

Desburocratizar a concessão de empréstimos em um mercado caracterizado pela 

informalidade e captação de recursos via agiotagem é um desafio e elemento chave para o 

sucesso do negócio. Isto não significa que a inadimplência seja inversamente proporcional à 

exigência de documentos e garantias. Dados do início dos anos 2000 apontavam para uma 

taxa superior a 95% de adimplência pelo Grameen Bank (PRAHALAD, 2010). 

Assumir que os pobres possuem taxas de inadimplência superiores às demais classes 

apresenta-se então, como um equívoco. As instituições de acesso a crédito, em muitas 

situações, perderiam oportunidades de expansão de seus negócios apenas pela aversão ao 

risco de não pagamento pelos pobres. Tal hipótese, como demonstrado anteriormente, não 

encontra sustentação nos números. Em muitos casos, o pobre honrará de forma mais rigorosa 

os compromissos assumidos com as instituições financeiras. 

O acesso à informação também é muito importante nas regiões menos desenvolvidas. 

Muitas delas possuem grande extensão territorial e perfis socioeconômicos distintos. Segundo 

Prahalad (2010), os pobres das áreas rurais não carecem apenas de acesso a produtos e 

serviços: não ficam sabendo dos recursos já disponíveis e nem da maneira de usá-los.  

Porém, o capitalismo de inclusão não é trivial. Até o desenvolvimento da tecnologia 

da informação, promover a integração das áreas remotas e carentes era um enorme desafio. 

No entanto, nos últimos anos, os enormes avanços nessa área facilitaram muito a capilaridade 

dos serviços por instituições que desejem se expandir para localidades mais remotas. 

Como exemplo, o Brasil, país em desenvolvimento já possuía 54,9%, ou 36,8 milhões 

de lares com acesso à internet segundo a Pesquisa Nacional Por amostra de Domicílios 

(PNAD), divulgada pelo IBGE (2016). 

Além de recursos tecnológicos, a expansão de um modelo participativo para redução 

da pobreza depende da atuação consciente de múltiplos stakeholders. O ecossistema para 

melhorias na Base da Pirâmide pressupõe a superação de um paradigma por muito tempo 

difundido: a exclusiva responsabilidade do poder público. Segundo Prahalad (2010, p. vii), 

“se em alguma coisa políticos, burocratas e gerentes de grandes empresas domésticas e 

globais concordavam, é nesta definição: o pobre é responsabilidade do Estado”.  

O que ocorre é que o conceito de Governança Global, largamente difundido e 

comandado pelas grandes forças mundiais também assume a premissa que países em 

desenvolvimento são geralmente imersos em níveis de governança local com baixo nível de 
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maturidade e capacidade de resolução de conflitos e poder de administração limitado. A 

aplicação do gerencialismo trazido pelas grandes corporações poderia assumir uma brecha de 

conhecimento do poder público.  

O assistencialismo também não tem se mostrado como solução definitiva, uma vez 

adotado como estratégia isolada: 

 

Ao longo de mais de 50 anos, o Banco Mundial, nações doadoras, várias 

agências de assistência, governos nacionais e, mais recentemente, 

organizações da sociedade civil vêm combatendo a pobreza e suas causas 

sem conseguir, porém, erradicá-las. (PRAHALAD, 2010, p.49) 
 

A construção de um ambiente colaborativo entre governos, instituições privadas, 

agências de desenvolvimento, organizações da sociedade civil e também com a inclusão dos 

consumidores da Base da Pirâmide são fundamentais, segundo o autor, para viabilizar 

oportunidades através de uma agenda compartilhada, segundo a figura 1: 

 

Figura 1 - Ambiente de Transformação 

 
 

 

Compreender os consumidores da Base da Pirâmide como parte vital do esquema de 

superação da pobreza implica na criação de oportunidades para que não sejam apenas vistos 

como um produto do ambiente hostil de desenvolvimento, mas, em contrapartida, como 

agentes atuantes, principalmente como potenciais empreendedores. Evidentemente, carecem 

de condições propícias para desenvolverem esse potencial.  

Ainda segundo a teoria da criação de riqueza na Base da Pirâmide: 

 

É preciso uma melhor forma de ajudar os pobres, que os envolva em uma 

parceria para inovar e atingir cenários ganha-ganha sustentáveis, dos quais 

Fonte: Prahalad (2010; p.48) 
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sejam participantes ativamente engajados e em que, ao mesmo tempo, as 

empresas que os suprem de produtos e serviços obtenham lucros. 

(PRAHALAD, 2010, p.49) 

 

 

O incentivo às iniciativas inovadoras também não será exclusividade do setor público 

ou privado. São diversas as opções para a disponibilização de condições para a formação e 

fortalecimento dos empreendedores da BoP. O fornecimento de microcrédito sob condições 

adequadas de acesso e justo na forma de pagamento é fator chave de estímulo. A superação da 

dependência dos subsídios governamentais seria obtida através de um cenário em que os 

microempresários deveriam estar engajados no cumprimento de suas obrigações ao mesmo 

tempo em que o ambiente ampliaria suas chances de obtenção justa de capital como alavanca 

para o progresso dos negócios. 

Torná-los consumidores de produtos e serviços, outrora disponibilizados somente nas 

regiões mais desenvolvidas, aumenta a importância do papel dos habitantes das regiões mais 

pobres. Tal posição é reforçada por Prahalad. Segundo o autor (PRAHALAD, 2010, p.61), 

transformar pobres em consumidores é uma tarefa do desenvolvimento de mercado, 

envolvendo o consumidor e a empresa privada. Tratá-los como consumidores aumentará o 

respeito e a autoestima dos habitantes, abrindo oportunidades para a fuga da pobreza. 

A participação ativa dessa fatia da população poderá promover a transformação social 

dos países em desenvolvimento. 

 

2.1.3 BoP 2.0 
 

A evolução do modelo para a superação da pobreza na base da pirâmide envolve a 

inserção do pobre na cadeia produtiva. Ele passa a ser não apenas um consumidor de bens e 

serviços, mas usufrui do conhecimento das companhias multinacionais para adquirir 

expertises que outrora não possuía. Assim, está apto a participar das etapas de 

desenvolvimento e produção. 

O marco para esta evolução do BoP está no documento BoP Protocol, lançado em 

2005 e produzido por um grupo de trabalho envolvendo grandes universidades americanas, 

institutos independentes e grandes corporações, no intuito de corrigirem as fragilidades do 

BoP 1.0. 

Este novo passo para a superação da pobreza envolveria, além do braço produtivo das 

multinacionais nas regiões menos desenvolvidas, uma abertura para que os habitantes da BoP 

participassem efetivamente do processo inventivo e criativo (SIMANIS et al., 2008). 
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A nova proposta foi desenvolvida por conta de algumas lacunas deixadas pelo BoP 

1.0. As grandes companhias, ao focarem nos mercados da pobreza e a oferta de produtos 

acessíveis aos mais necessitados, poderiam levar ao desenvolvimento de uma nova forma de 

imperialismo corporativo. (SIMANIS et al., 2008). 

Ainda no BoP Protocol, a construção de um ambiente de negócios na BoP, para a 

criação de valor duradouro, enquanto estabelece as bases para a inovação e crescimento 

corporativo de longo prazo requereria um processo estratégico completamente novo e 

habilidades das corporações. 

O comparativo entre o Bop 1.0 e o modelo 2.0 encontra-se na figura 2, abaixo: 

Figura 2  - Comparativos entre os modelos BoP 1.0 e 2.0 

 
 

 

Fica clara no documento a proposta de superação do modelo anterior, migrando para 

um novo em que o papel do membro da base da pirâmide destaca-se por ser mais inclusivo e 

participativo da cadeia produtiva em detrimento ao mero consumismo. 

Isso dá origem ao conceito de co-criação, onde o "co" “reflete a necessidade das 

companhias no trabalho em parceria nas comunidades do BoP no desenvolvimento 

sustentável dos negócios e a "criação" no surgimento de um conceito de negócio 

compartilhado num modelo altamente interativo” (SIMANIS et. al, 2008, p.3, tradução minha).  

A chave está na utilização de um parceiro local que estabeleça uma ponte entre a comunidade 

e as grandes multinacionais, reduzindo os impactos e o custo de aprendizagem no 

mapeamento do ambiente de pobreza. O desenvolvimento colaborativo deverá ser o motor 

desse novo mecanismo de superação das mazelas sociais. 

Fonte: O autor. Adaptado de BoP  Protocol (2008) 
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Segundo o BoP Protocol (SIMANIS et. al, 2008), o foco é começar a construir 

relacionamentos com o povo local e a valorizar a maneira como a comunidade leva a vida 

nessas regiões. Preferencialmente, os membros deverão viver como locais, não só como forma 

de aprofundar a informalidade com a população, mas para reforçar o papel de parceria da 

corporação com a comunidade. Respeito e confiança entre os membros do projeto apoiarão o 

empreendedorismo coletivo. 

Em resumo, o aqui se busca é expandir o modelo sem perder as raízes do trabalho 

anteriormente desenvolvido. A criação de uma rede de comunidades imersas no modelo de 

negócios proposto pelo BoP 2.0 promoverá a oportunidade dos pobres dessas regiões se 

capacitarem e estarem diretamente ligados e participativos no modelo para superação da 

pobreza. 

Importante destacar que, embora o modelo do BoP 2.0 atue baseado em algumas 

fragilidades do modelo anterior, a nova proposta não problematiza fundamentos estruturais do 

BoP, que são cruciais na proposta de superação da pobreza na base da pirâmide. 

 

2.2 Evolução do modelo BoP e o BoP 3.0 
 

Uma nova visão avança para uma forma ainda mais integrativa, onde o que se busca 

não é mais encontrar riqueza na base da pirâmide, mas, em contrapartida, criar fortuna com a 

base da pirâmide (LONDON;HART, 2010). 

A proposta é superar o modelo do “fortune finding”, proposto no BoP 1.0 e ainda 

muito utilizado na lógica das multinacionais que implementam projetos na base da pirâmide e 

acelerar a caminhada para “fortune-creating mentality”. A lógica da criação do mercado 

consumidor nas regiões pobres, onde o papel das multinacionais é criar a dinâmica de vender 

para os pobres pode ser vista como uma das formas mais recentes do imperialismo 

corporativo (LONDON;HART, 2010). 

Na medida em que se avançam os estudos sobre a pobreza, migra-se de uma estratégia 

unidirecional, onde “business corporations” assumem exclusivamente o papel de promover a 

redução da pobreza, para uma estratégia que avança junto com a comunidade. O BoP 2.0 já se 

apresenta como uma proposta de co-criação e desenvolvimento sustentável. 

No entanto, com o rápido avanço da tecnologia da informação, e principalmente das 

fontes de inovação aberta (CHESBROUGH, 2003) e o crescimento das tendências 

econômicas abertas e compartilhadas poderão ser potencializados os modelos de negócio com 

foco na BoP (CANEQUE, 2015). 
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Aproveitando os avanços do BoP 2.0, o BoP 3.0 tem enfoque na transição de modelos 

isolados para ecossistemas inovativos, de approaches focados na distribuição para exploração 

da inovação intensamente, do engajamento de ONGs para redes intersetoriais de parcerias. 

Por fim, de um modelo de alívio da pobreza para frameworks de desenvolvimento sustentável 

(CANEQUE, 2015). 

 

2.3  BoP e Microfinance 
 
 

Como dito anteriormente, um dos principais instrumentos na ótica do BoP é o 

microfinanciamento ou microcrédito, um dos braços do microfinance, como forma de 

transformação social. Afinal, não se formam consumidores conscientes ou empreendedores 

incansáveis (PRAHALAD, 2010) sem mecanismos de financiar essas atividades. 

Buscando definir o conceito, Robinson (2001) atesta que: 

 

Microfinance se refere a serviços financeiros de pequena escala – 

inicialmente crédito e poupanças – fornecidos para pessoas que vivem de 

pecuária, pesca ou rebanho; que operam pequenas ou microempresas onde os 

bens são produzidos, reciclados, reparados ou vendidos; que prestam 

serviços; que trabalham por salários ou comissões; que arrecadam com 

aluguel de pequenas quantidades de terra, veículos, animais ou máquinas e 

ferramentas; e para pessoas ou grupos nos níveis locais dos países em 

desenvolvimento, tanto rural quanto urbano. (ROBINSON, 2001; p.9, 

tradução minha) 
 

 

Já segundo Bateman (2013a, p.5, tradução minha), “Microfinance é a provisão de 

minúsculos microemprestimos para os pobres, permitindo que eles estabeleçam uma faixa de 

atividades de geração de renda, assim, para supostamente escaparem da pobreza”. Definições 

similares são apresentadas em Bateman e Chang (2009) e Bateman (2014).  

Ainda na mesma linha, BNDES (2002 apud BARONE; SADER, 2008) define 

“microfinanças como a oferta de serviços financeiros para a população de baixa renda que 

normalmente não tem acesso a esses serviços pelo sistema financeiro tradicional.” 

Já o microcrédito é apresentado no Microcredit Summer (2007) como a “extensão de 

pequenos empréstimos para empreendedores pobres demais para se habilitarem para os 

empréstimos bancários tradicionais.” Tal instrumento é defendido como uma forma popular e 

eficaz na luta contra a pobreza, permitindo àqueles que não têm acesso ao sistema financeiro 

tradicional acessarem créditos para iniciarem pequenos negócios. 
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Observando as definições, é impossível desassociar o microfinance, e seu componente 

de microcrédito, da luta pela superação da pobreza. Em todos os casos, o acesso ao serviço 

financeiro, ao menos pelas definições, tem como alvo atingir pessoas em situação de pobreza, 

oferecendo um instrumento para combate da mesma. 

O olhar para iniciativas de pequenos financiamentos não é novo, caso possamos 

observar sob um espectro mais abrangente.  Diversas iniciativas financeiras entre os séculos 

XVIII e XIX, que variavam entre agiotas individuais e instituições formais apresentavam-se 

como oportunidade de oferta de crédito (BATEMAN; CHANG, 2009). 

Tais iniciativas surgiram do desejo de transformar a vida dos pobres e as novas classes 

trabalhadoras industriais e a forma como elas lutaram para lidar com os perigos crescentes e 

de exploração associados ao aumento do capitalismo industrial. Objetivamente, o foco não era 

apenas ajudar os pobres a aceitar passivamente a pobreza e exploração sob a ótica dos 

sistemas econômicos, vigentes à época, dominados pela elite, mas para desafiar o modelo o 

modelo capitalista emergente e capacitar de forma efetiva os pobres, ampliando o espaço de 

atividade econômica e social sob a propriedade e controle dos pobres (BATEMAN; CHANG, 

2009) 

No entanto, o recente “boom” de interesse pelas microfinanças, tem raízes no 

movimento surgido ao final da década de 70 e início dos anos 80. Dentro desse cenário, 

destaca-se a figura de Muhammad Yunus, pioneiro no desenvolvimento de concessão de 

crédito aos mais pobres através do Grameen Bank.  A partir do fim da década de 70, Yunus 

começou a ofertar créditos de pequena escala que transformaram um pequeno vilarejo em 

Bangladesh e ganhou força para se tornar em poucos anos, um expoente na oferta de crédito 

de baixo volume. Segundo Yunus: 

 

Microcrédito tornou-se sinônimo da esperança de que nós talvez possamos 

fazer algo em relação à pobreza. Quem sabe, no passado, não tenhamos feito 

isso corretamente e talvez o microcrédito possa nos ajudar a desvendar o 

mistério e os segredos que nunca fomos capazes de explorar sobre a pobreza. 

Agora, com uma nova compreensão, podemos tirá-los desse estado. 

Podemos desbloquear essa situação e libertar milhões de pessoas da miséria 

e da indignidade, dando-lhes o lugar que lhes é de direito na sociedade. 

(YUNUS, 2001, p.7) 

 

 

Um dos modelos iniciais do microcrédito, conhecido como “poverty lending” 

(ROBINSON, 2001), possuía em sua essência o foco no auxílio aos pobres. A abordagem 

“poverty lending” se concentra na redução da pobreza através de crédito, muitas vezes 

fornecidos juntamente com serviços complementares, tais como a formação de competências 
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e do ensino da literatura e aritimética, saúde, nutrição, planejamento familiar, e similares 

(ROBINSON, 2001). O financiamento caminharia em sintonia com a capacitação do pobre, 

excedendo apenas o suporte financeiro. 

Praticando taxas de juros bem abaixo do mercado, principalmente nas localidades 

pobres, outrora acostumadas com índices abusivos, por conta da presunção de alto risco de 

crédito e ausência de oferta competitiva, o Grameen Bank foi pioneiro na oferta de crédito ao 

alcance real dos pobres. O mundo tinha uma demonstração de que a as pessoas pobres 

poderiam apresentar bons riscos de crédito. 

Defendida e disseminada pelo fundador do Grameen, o modelo de concessão de 

empréstimos aos pobres começou a atrair interessados, inclusive C.K Prahalad, revelando-se 

como uma alternativa para a superação da pobreza. Um eficiente modelo, liderado e orientado 

pelo setor privado e orientado para o mercado da redução da pobreza e o desenvolvimento 

social e econômico, com orientação “bottom-up” parecia ter sido encontrado, embora sem a 

comprovação científica (BATEMAN; CHANG, 2009). 

Essa primeira abordagem do microfinance era suportada, em muitos casos, por 

subsídios governamentais ou de doadores. Tais fontes de recurso, em muitos casos eram 

limitadas, o que restringiria a capilaridade do modelo ao longo do globo (BATEMAN; 

CHANG, 2009; ROBINSON, 2001). Com uma demanda crescente estimada em centenas de 

milhões de pessoas e uma demanda por acesso ao crédito cada vez maior, seria inviável, sob 

uma ótica ocidental, a manutenção do modelo alicerçado em financiamentos por governos e 

fundos doadores. 

A comunidade de formulação de políticas neoliberal começou a se sentir cada vez 

mais incomodada sobre o uso de subsídios para manter o setor supostamente não-estatal, 

orientado para o mercado. Liderado pelas principais instituições de Washington DC - USAID 

e do Banco Mundial – foi iniciada uma ação decisiva para eliminar progressivamente o 

modelo original Grameen Bank de microfinance subsidiado. A solução de longo prazo para o 

"problema" dos subsídios no setor de microfinanças foi encontrado na ideia de reconstituir o 

microfinance como um modelo de negócios de propriedade privada com fins lucrativos 

(BATEMAN; CHANG, 2009). 

 

No geral, a abordagem “poverty lending” representa um dilema profundo 

para governos, instituições de microfinanças, doadores e outros interessados. 

Isto porque microfinance atingiu uma bifurcação na estrada. A revolução de 

microfinanças, com base em grande parte da abordagem de sistemas 

financeiros (ou “financial systems”), e a agenda do “poverty lending”, 

baseada em grande parte na erradicação da pobreza por meio de crédito, 
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começaram a se mover em direções diferentes. Em certo sentido, as estradas 

que dirigem para fora do “garfo” são complementares. Ambos levam à 

assistência para os pobres, embora de maneiras diferentes. Mas os doadores 

e os governos que apóiam as microfinanças têm recursos escassos, e eles 

devem escolher a melhor forma de usá-los.”(ROBINSON, 2001, p.27, 

tradução minha) 

 

 

No início da década de 1990 um modelo completamente “neoliberalizado”,com fins 

lucrativos de microfinance, foi inaugurado como o melhor substituto para o modelo original 

subsidiado do Grameen Bank (BATEMAN; CHANG, 2009). 

Este novo modelo foi também batizado por Revolução do Microfinance. Segundo 

Robinson (2001): 

 

A Revolução do Microfinance é o processo – recentemente iniciado, mas em 

curso na maioria dos países em desenvolvimento – através do qual serviços 

financeiros para os pobres economicamente ativos são implementados em 

larga escala por múltiplas instituições, competitivas e financeiramente auto-

suficientes. (ROBINSON, 2001, p.2, tradução minha) 

 

 

Esta mudança de direção do microfinance se baseava, entre outros argumentos, na 

incapacidade das instituições adeptas do “poverty lending” de se sustentarem no longo prazo, 

dadas as taxas muito baixas praticadas, não permitindo a plena recuperação do capital 

investido.  

As figuras 3 e 4 ilustram o resultado da superação do antigo paradigma de que os 

pobres não seriam clientes apropriados para fornecimento de crédito, através do microfinance 

e suas “evoluções”: 
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 Fonte: Robinson (2001, p.86, tradução minha) 

 

Figura 3 - Velho Paradigma 



30 
 

 

  

Fonte: Robinson (2001, p.87, tradução minha) 

 

Figura 4  - Novo Paradigma 
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3 CRÍTICAS 

3.1 Críticas ao BoP 
 

Se por um lado a teoria de geração de riquezas na base da pirâmide gerava euforia e 

despertava os olhares do mundo para a possibilidade de desenvolvimento econômico das 

pessoas na situação de pobreza, aliada a possibilidade de novos mercados para as grandes 

corporações, por outro, foram inúmeras as críticas ao modelo, considerados por muitos, uma 

miragem (KARNANI, 2006). 

 

A proposta do BoP argumenta que vender aos pobres pode simultaneamente 

ser lucrativo e ajudar a erradicar a pobreza. Esta é, na melhor das hipóteses, 

uma ilusão inofensiva e, na pior, uma perigosa desilusão. (KARNANI, 2006, 

p.2, tradução minha) 

 

 

Um dos aspectos questionáveis de tal abordagem refere-se ao real tamanho do 

mercado potencial. Jenkins (2005, apud Munir et. al, 2010, p.256, tradução minha)  avalia que 

Prahalad “ consistentemente superestima o potencial aquisitivo das pessoas pobres, muitas 

vezes estendendo a definição de pobre para incluir aqueles que estão relativamente em 

condições melhores de vida, segundo padrões dos países em desenvolvimento.” Nessa mesma 

linha, é apontado que muitos dos exemplos de casos de sucesso de Prahalad encontram-se fora 

do mercado da BoP, atendendo consumidores acima da linha de pobreza, ainda que 

pertencentes à localidades em desenvolvimento (KARNANI, 2008). 

Segundo Munir et. al (2010, p.249, tradução minha),  “empreendimentos da BoP 

poderiam ser vistos como representantes da colonização do espaço do bem-estar social por 

profissionais de empresas, pavimentando o caminho para os estudiosos das “business schools” 

ocuparem este espaço”. Certamente isso levará a uma teorização da “exploração e dominação 

dos pobres”, travestida sob a ótica do desenvolvimento neoliberal e seus “benefícios” ao 

mundo em desenvolvimento. 

Além disso, alguns estudiosos (MUNIR ET. AL, 2010; KARNANI, 2008) atestam que 

Prahalad e outros proponentes da Base da Pirâmide (BoP) tomam  uma posição favorável em 

relação a globalização e a ''marketização” de bem-estar social, argumentando que a presença 

de empresas multinacionais  pode aumentar a riqueza de pessoas que vivem em áreas em 

desenvolvimento, especificamente aquelas designados como BoP.  

No entanto, em relação à globalização, Palazzo e Scherer (2008), associam a mesma 

ao surgimento de estruturas capitalistas ocidentais, que reduzem a capacidade do Estado de 

regular atividades econômicas, aumentando o poder de controle por parte das grandes 
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empresas. Críticos argumentam que marketizar o bem estar social não trará nem lucratividade 

nem prosperidade, pois as multinacionais estão contribuindo com a criação de necessidades de 

consumo não essenciais, em vez de realmente servir as necessidades básicas dos pobres 

(MUNIR et. al, 2010).   

Segundo Karnani (2007a), um produto na BoP pode não só falhar em atender as 

necessidades básicas da comunidade, como inclusive auxiliar na perpetuação de distorções 

sociais, como no caso no creme clareador facial “Fair&Lovely”, lançado pela Hindustan 

Unilever, na Índia. 

Outro ponto, intimamente ligado à proposição do BoP 1.0 está na avaliação realista do 

perfil consumidor dos pobres da BoP. Em primeiro lugar, a visão de Prahalad de que os 

pobres são consumidores conscientes e estão abertos à aquisição de produtos de luxo, esbarra 

na evidência empírica de que grande parte do orçamento restrito é obrigatoriamente destinada 

à aquisição de bens essenciais, principalmente alimentação. Karnani (2006) apresenta estudo 

de 2004 que atesta que mais de 60% do orçamento da população pobre é direcionado 

exclusivamente para alimentação, o que restringe o espaço para aquisição de itens não-

essenciais. 

Ademais, outra característica apontada pelos defensores da criação de riqueza na BoP 

é que os pobres são empreendedores incansáveis.  Tal argumento ganha força com o BoP 2.0 

e a migração do papel de consumidores para figuras participativas do desenvolvimento local. 

No entanto, Karnani (2009) defende que não há evidencia para suportar a assertiva de 

Prahalad (2010) de que “os pobres são empreendedores resilientes e criativos”. Ainda nessa 

linha, aponta que “a grande maioria de trabalhadores autônomos pobres são imersos em 

atividades de subsistência sem nenhuma perspectiva de vantagem competitiva. Os 

trabalhadores independentes pobres normalmente não têm habilidades especializadas e muitas 

vezes praticam múltiplas ocupações”.  A maioria dos pobres carece de capacitação técnica, 

visão, criatividade e orientação para o empreendedorismo. Karnani (2007c) argumenta que os 

acadêmicos têm tendência para confundir o auto-emprego com a dinâmica empresarial entre 

os membros da BP, a maioria dos quais são trabalhadores por conta própria em caso de 

necessidade, em vez de desejo. Como resultado, os trabalhadores independentes, muitas vezes 

têm poucas habilidades e recursos mínimos, enquanto enfrentam intensa pressão da 

concorrência. 

O empreendedorismo também recebe críticas em relação à saturação dos mercados da 

BoP. Bateman (2014), apresenta um aspecto negativo da criação desenfreada de pequenos 

negócios: 
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Criando mais e mais novas microempresas em comunidades pobres já muito 

bem servidas também levam à hipercompetição, e assim também tende a 

suavizar os preços. Estes, por sua vez, reduzem os lucros médios, 

rendimentos e salários referentes a todas as microempresas. Ou seja, ainda 

mais pressão descendente é exercida sobre já mínimas rendas de empregos 

autônomos.  (BATEMAN, 2014, p.10, tradução minha) 

 
 

Sob a ótica das empresas entrantes na BoP em busca de novos mercados, algumas 

considerações importantes são feitas. Em primeiro lugar, Karnani (2006) defende que os 

custos de servir os mercados na BoP são muito altos. Isso se dá pela dispersão geográfica e 

diversidade cultural. Isso tem impacto direto na comercialização e distribuição dos produtos, 

dificultando economias de escala e, consequentemente, aumentando os custos de fazer 

negócios. 

Considerações adicionais apontam para as consequências ambientais do consumo 

desenfreado e a defesa das embalagens unitárias como facilitadoras do consumo (HAHN, 

2009 apud MUNIR et. al, 2010). Os efeitos são tratados como potencialmente desastrosos. 

Por fim, a minimização da importância do papel do Estado como membro fundamental 

da agenda de desenvolvimento apresenta-se como uma restrição do modelo. De forma 

enfática, Karnani (2008, p.77) defende que “a proposta do BoP” grosseiramente desconsidera 

a importância do papel crítico e da responsabilidade do estado na redução da pobreza.  

Segundo o mesmo Karnani (2006, p.14), “mesmo se não intencional, um subproduto da 

proposição BoP é desenfatizar o papel do Estado na prestação de serviços básicos e 

infraestrutura”. Posição reforçada por Arora e Romijn (2012), que de forma incisiva, critica o 

discurso do BoP, acusando-o de servir como uma importante função ideológica para o global 

capital,  especificamente produzindo uma despolitização discursiva das intervenções 

corporativas na vida dos pobres. Ademais alegam que sob influência do neoliberalismo, 

governos dos países pobres, muitas vezes seguindo os conselhos fornecidos por especialistas 

do Banco Mundial e de outras agências de desenvolvimento, têm deixado para trás o papel do 

Estado como regulador dos mercados e da sua responsabilidade de garantir os serviços 

essenciais, tais como saúde, educação, saneamento e água, para os necessitados. 

O setor privado e as ONGs não são substitutos adequados para o governo e não podem 

cumprir as suas funções em uma escala grande o suficiente. Eles podem, contudo, ser 

catalisadores úteis e complementares ao governo. É do interesse do setor privado de exercer a 

sua influência para ajudar a garantir que o governo não cumpra o seu papel de forma eficaz 

(KARNANI, 2006). 
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Quando o estado falha, o mercado pode ser um complemento parcial, mas 

ele não pode ser um substituto completo. O governo em cada país em 

desenvolvimento certamente admite aceitar a responsabilidade por essas 

funções tradicionais. (KARNANI, 2008, p.82, tradução minha) 

 

Segundo Arora e Romijn (2012), estas iniciativas de desenvolvimento local eram (e 

ainda são) promovidas, ao mesmo tempo em que avança a propagação do neoliberalismo 

sobre o planeta, talvez para compensar, e promover, a retirada efetiva do apoio do Estado para 

a prestação de assistência aos pobres. 

 

3.2 Críticas ao Microfinance 
 

Dentro da estratégia do BoP, o microfinance é um mecanismo que atua como motor no 

incentivo à formação de empreendedores através da promoção de instrumentos de finanças 

aos membros situados na linha de pobreza ou abaixo dela, através de pequenas poupanças 

mas, principalmente, microcrédito. No entanto, essa visão do microfinance como aliado na 

superação da pobreza não é unânime. Críticas encontram eco em diversas análises de 

estudiosos. 

Bateman (2013, p.5, tradução minha) alega que “o modelo de microfinance está de fato 

“mudando o mundo”, especialmente na América Latina, mas está fazendo isto de uma forma 

muito destrutiva." 

Banerjee et. al. (2009), avaliando os impactos do microcrédito num prazo 

relativamente curto (15-18 meses), observou algumas melhorias, mas baixo ou nenhum 

impacto em áreas chave de mudança em que o BoP prega atuar (saúde, educação, 

empoderamento feminino). Chowdhury (2009), argumenta que enquanto o microfinance tenha 

desenvolvido alguma gestão inovativa e business strategies, seu impacto na redução da 

pobreza permanece em dúvida. 

Visão compartilhada por Karnani (2007b), que aponta que ainda que embora traga 

alguns benefícios econômicos, não necessariamente significa alívio da pobreza. De fato, em 

algumas situações, o microcrédito faz a vida das pessoas pior na BoP. 

Inicialmente, como defendido por Robinson (2001), é necessária a consciência de que 

o microfinance não atingirá todos os níveis de pobreza. Pessoas com déficit de alimentação, 

trabalhadores explorados ou cujo rendimento permitiria apenas o pagamento de juros são 

diferentes dos pobres proprietários de pequenos pedaços de terra, empregos um pouco 

melhores ou microempresas. 
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“Tomadores de empréstimo cuja situação se aproxime ou que esteja inserida na 

pobreza extrema usarão seus empréstimos para comprarem comida para si mesmos ou suas 

crianças. Tais pessoas não necessitam de endividamento. Elas precisam de comida, abrigo, 

remédios, capacitação técnica e emprego – para os quais o governo e doações subsidiadas, 

além de contribuições de caridade são apropriadas. Para essas pessoas, Microfinance é um 

próximo passo – após estarem aptas para trabalharem” (ROBINSON, 2001, p.8, tradução 

minha). 

Ainda segundo Robinson (2001, p.18, tradução minha), “o termo pobres 

economicamente ativos (...) é utilizado no senso comum para se referir àqueles entre os 

pobres que possuem alguma forma de emprego e que não possuem déficit alimentar ou 

estejam desamparados”. Seriam esses os potenciais beneficiários do microcrédito. 

Analisando o microfinance e seus objetivos, Bateman e Chang (2009) sustentam a 

visão de que “o microfinance" constitui, na verdade, “uma poderosa barreira institucional e 

política para o desenvolvimento econômico e social sustentável e à redução da pobreza”. 

Finalmente, sugerem que o apoio contínuo para as microfinanças não pode ser dissociado da 

sua funcionalidade suprema para a agenda neoliberal / globalização. 

Segundo os autores, esse mecanismo de financiamento é atraente para a comunidade 

de desenvolvimento internacional devido a sua grande utilidade política para a visão de 

mundo neoliberal que coloca o empreendedorismo em posição de destaque como motor do 

desenvolvimento econômico. 

 

Uma das principais suposições sobre microfinance é que ele é isento de 

ideologia e trata simplesmente sobre "ajudar os pobres". No entanto, as 

microfinanças na sua forma comercializada estão na verdade quase 

perfeitamente em sintonia com as doutrinas centrais do neoliberalismo, a 

ideologia dominante de nosso tempo: isto é, a necessidade de direcionar toda 

a atividade econômica através da iniciativa privada; a necessidade de evitar 

qualquer aspecto do planejamento ou orientação consciente do mecanismo 

de mercado; a necessidade de todas as instituições de microfinance para 

tentarem “ganhar seu sustento no mercado”; e, a necessidade de garantir que 

todas as organizações econômicas são também, tanto quanto possível 

possuídas e controladas pelo setor privado. (BATEMAN; CHANG, 2009, p. 

27-28, tradução minha) 

 

 

Alinhar o microfinance ao neoliberalismo ajusta o combate à pobreza aos rumos da 

agenda global de desenvolvimento, comandada pelos países desenvolvidos, que desejam 

assegurar o controle dos próximos passos e manter o mundo subdesenvolvido sob suas rédeas, 
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mantendo as estruturas de poder e política sob o mesmo ritmo de coordenação /dominação já 

apresentados anteriormente. 

Ainda segundo Bateman e Chang (2009): 

 

Talvez o fator mais importante de tudo, porém, é o papel de "contenção" em 

que o microcrédito tem sido alocado no âmbito do projeto de globalização 

neoliberal. É amplamente defendido por neoliberais que a globalização tem o 

potencial de fornecer uma grande redução na pobreza. No entanto, é quase 

uma coincidência que a globalização tem sido decididamente impulsionada 

por um punhado dos mais ricos dos países desenvolvidos - pelos os EUA 

acima de tudo. (BATEMAN; CHANG, 2009, p.31, tradução minha) 

  

 

O incentivo ao desenvolvimento do empreendedorismo e informalidade como 

caminhos para fuga da pobreza coloca o foco no indivíduo como o grande responsável por sua 

situação socioeconômica. Segundo Karnani (2007), apesar de alguns clientes do microfinance 

terem criado negócios visionários, a vasta maioria não possui habilidades especializadas e está 

envolvida com atividades de subsistência. O pobre, muitas vezes carente de conhecimentos e 

habilidades técnicas torna-se culpado por seu estado de privação.  

Suportar os microempreendimentos informais tem ainda outro impacto negativo, 

relacionado à garantia da ampla concorrência. Segundo Bateman (2013, p.27, tradução 

minha), o setor de microfinance “proporcionou o crescimento de um processo particularmente 

nocivo de intermediação, o qual suporta o tipo errado de empresas e evita o suporte ao tipo 

correto de empresas e pior ainda, onde o tipo errado de empresa desloca diretamente o tipo 

certo de empresa através de concorrência desleal”. Importante destacar que não se confunde 

aqui empresas informais com ilegais, mas é certo que, em muitas ocasiões, essa intercessão 

ocorre, principalmente relacionada ao recolhimento de tributos, tendo por consequência, 

impacto no preço de comercialização de produtos e serviços. 

Como uma solução viável, defensores do modelo pregam que a “chave” para saída 

legítima da pobreza é o microfinance, diminuindo, por consequência o papel do setor público 

na garantia dos direitos e promoção do bem estar dos cidadãos. Posicionam o microfinance 

como ferramenta para o empoderamento do pobre no rumo de seu futuro. Os governos obtêm 

uma desculpa para fugirem de seu papel, absolvendo-se das responsabilidades e, mais crítico 

ainda, começarem a “desmantelar os sistemas de bem-estar social construídos depois de anos 

de mobilização social e luta coletiva” (BATEMAN; CHANG, 2009, p.29, tradução minha). 

Porém, o passar do tempo tem exposto algumas falhas do modelo, que coloca algumas 

regiões em colapso, como Andra Pradesh, na Índia, apresentada anteriormente como case de 
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sucesso na implementação da estratégia BoP, encontrava-se, próxima aos anos 2010, com um 

sobre-endividamento, altas taxas de inadimplência e perdas financeiras das instituições de 

microcrédito que levaram a indústria de microcrédito local a um colapso (BATEMAN, 2010). 

Além disto, algumas ações por parte das instituições de microfinance também 

revelaram um aspecto mais voltado para o “business”, em detrimento ao modelo isento de 

ideologia e voltado para a satisfação das necessidades dos pobres. A abertura de capital por 

parte da Compartamos (instituição de microfinance mexicana), em 2007, revelou, muito antes 

dos impactos positivos que ela tenha gerado na comunidade, o “estilo Wall Street de 

enriquecimento privado que beneficia os gerentes seniores do Compartamos”. (BATEMAN; 

CHANG, 2009, p.5, tradução minha). 

Como dito, em muitas situações o efeito será reverso ao esperado, podendo tornar a 

vida das pessoas pobres ainda pior. Isto ocorre por uma série de questões relacionadas à 

estrutura do modelo, bem como as formas e locais de implementação. 

Um aspecto bastante relevante é associado às economias de escala. É de conhecimento 

geral que para se atingir preços competitivos em um mercado de livre concorrência, os ganhos 

de escala tornam-se fundamentais para diluição dos custos fixos das empresas e consequente 

aumento das margens ou queda de preços. Competir em escalas abaixo do nível mínimo para 

os primeiros ganhos de escala coloca as empresas em situação crítica de sobrevivência e 

competitividade. Ocorre que uma política de estímulo específica para os 

microempreendedores retira esse importante diferencial de seus produtos e serviços. Além 

disso, caso a seleção dos recursos para microfinance implique na perda de recursos por parte 

das pequenas e médias empresas, o impacto na produtividade da região pode ser sério. Como 

revela Karnani (2007b, p.39, tradução minha), “a dimensão média das empresas na Índia é 

menor do que um décimo do tamanho de empresas comparáveis em outras economias 

emergentes. A ênfase no microcrédito e a criação de microempresas só vai fazer este 

problema pior.". Não se pode ignorar tal impacto nas economias locais. 

Essa distribuição “equivocada” dos recursos leva ao que Bateman e Chang (2009, 

p.17, tradução minha) apontam como “o paradoxo do microcrédito”: uma situação em que "as 

pessoas mais pobres podem ser pouco produtivas com o crédito, e aqueles que podem fazer 

mais com isso são aqueles que não precisam realmente de microcrédito, mas quantidades 

maiores, com diferentes (muitas vezes mais longas) condições de crédito.”. Robinson (2001, 

p.20, tradução minha) conclui que fornecer crédito aos extremamente pobres e subsídios de 

crédito aos pobres economicamente ativos “é como a tentativa de construir uma casa 

utilizando uma serra para martelar os pregos e uma chave de fenda para cortar as bordas”. 



38 
 

Outra crítica refere-se à avaliação indevida da demanda local nos países em 

desenvolvimento que lidam com a pobreza. Pressupor que o mercado terá capacidade elástica 

de absorver o incremento de oferta com a criação de novos empreendedores, é, no mínimo 

curioso. 

Bateman e Chang (2009) sinalizam um efeito adverso desse aumento de oferta, 

sinalizando que não apenas não aumentariam o volume total de negócios\demanda, ocorrendo 

apenas uma redistribuição da demanda entre os participantes, o que contribui diretamente para 

a queda dos preços, que reduz os ganhos dos empreendedores e ameaça as empresas 

previamente estabelecidas que respeitem em plenitude os aspectos legais, que não encontram 

alternativas diferentes da saída do mercado por conta de concorrência desleal. 

 

Isso visto, a proliferação de microempresas financiadas por instituições de 

microcrédito simplesmente redistribui a pobreza no seio das comunidades 

mais pobres, se de fato ele não agravá-la: isso certamente não resolve a 

pobreza. (BATEMAN; CHANG , 2009, p.19, tradução minha) 

 

 

A neoliberalização e a dinâmica do microcrédito como solução única para a superação 

da pobreza colocará o cidadão menos abastado em situações ainda piores. Baseados na ilusão 

de melhoria real de vida, os tomadores de empréstimos poderão, em um futuro breve ao 

momento da obtenção dos empréstimos, se depararem com taxas de juros com as quais não 

conseguirão lidar em razão da impossibilidade de sucesso de seus negócios, fruto de 

incapacidade técnica e produtos de baixíssimo valor agregado. 

Levando em conta que na origem do BoP, a solução para a pobreza estava vinculada à 

chegada das grandes multinacionais ocidentais como forma de estimular o consumo e a 

consequente melhoria de vida da região, pode-se observar um fenômeno apontado por 

Bateman e Chang (2009) como “missing-middle”, ou seja, as atividades econômicas são 

oriundas das pontas da escala de dimensão: ou multinacionais estrangeiras, ou microempresas 

sem qualquer capacidade tecnológica. Isso compromete o desenvolvimento e crescimento das 

pequenas, médias e grandes empresas locais, sem as quais não é possível construir um 

ambiente sustentável de desenvolvimento econômico. 

 

Em suma, as microfinanças reduzem significativamente a capacidade dos 

países em desenvolvimento para promoverem a sua modernização industrial 

como uma das chaves para o eventual sucesso econômico e redução da 

pobreza. Isso não é apenas porque o setor de microfinanças endereça 

erradamente recursos escassos para o tipo errado de empresa (ou seja, 

principalmente para as microempresas com base em comércio simples), mas 



39 
 

também porque atrai fundos de desenvolvimento escassos de instituições 

financeiras que estão, talvez, à altura da tarefa necessária. (BATEMAN; 

CHANG 2009, p.29, tradução minha) 

 

 

Não se pode isolar apenas um aspecto da economia local como solução para os 

problemas de desenvolvimento. O recorte específico do microfinance não será exitoso sem a 

interação com os diversos componentes dos sistemas locais em que atua. Isso extrapola os 

fatores estritamente econômicos, devendo considerar as questões culturais e sociais das 

comunidades. O conhecimento detalhado do ambiente certamente contribui em relação direta 

com o progresso econômico e sucesso dos modelos implementados nas comunidades menos 

abastadas. 

Segundo Bateman (2014), o modelo que Yunus, ainda que de forma não intencional, 

ajudou a introduzir nos mercados mais pobres, encontra paralelos na Segunda Guerra 

Mundial: 

O modelo de desenvolvimento que Muhammad Yunus, inadvertidamente 

ajudou a introduzir aos países em desenvolvimento é, em poucas palavras, 

uma forma modificada do Plano Morgenthau, o plano formulado durante a 

Segunda Guerra Mundial para castrar permanentemente a economia alemã e 

reduzí-la a um status tão primitivo que o país não seria capaz de fazer a 

guerra nunca mais (Reinert 2007: 179-184). O Plano Morgenthau foi 

baseado no financiamento apenas das mais primitivas pequenas empresas e 

operações agrícolas, combinadas com a proibição de pesquisa industrial. 

(BATEMAN, 2014, p.18, tradução minha) 

 

Fundamental enxergar além desse modelo de microfinance atual. É necessário 

reconhecer a lacuna da literatura das teorias de superação da pobreza, no que diz respeito à 

valorização do papel do setor público nessa estratégia.   

Evidentemente, é notório que na grande maioria das situações, o modelo de gestão 

pública está longe do ideal. Grande parte do mundo em desenvolvimento carece de um setor 

público vibrante (KARNANI, 2007). O mesmo Karnani (2008, p.10, tradução minha) atesta 

que “quando o Estado falha, o mercado pode ser um complemento parcial, mas ele não pode 

ser um substituto completo. O governo em cada país em desenvolvimento certamente admite 

aceitar a responsabilidade pelas funções tradicionais”, que são de sua responsabilidade. 

Bateman (2013) vai além e propõe uma alternativa para o modelo neoliberal: 

 

A alternativa para a abordagem neoliberal orientada para o mercado para o 

funcionamento das instituições de desenvolvimento local encontra-se em 

uma nova abordagem baseada em um estado local empoderado. Esta é a 

variação local do modelo de “Estado desenvolvimentista” (...), o qual é 

conhecido como o modelo “Local Developmental State” (LDS). O modelo 
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LDS sustenta especificamente que os governos locais e instituições locais 

associados têm desempenhado um planejamento estratégico decisivo e papel 

promocional em muitos dos episódios mais bem sucedidos de 

desenvolvimento econômico local, e no desenvolvimento de empresas em 

particular. (BATEMAN, 2013, p.8, tradução minha) 

 

 

Por fim, Bateman (2014) conclui: 

 

Ao contrário dos amplamente propagados mitos do mercado livre e da 

ideologia neoliberal, o estudo da história econômica mostra realmente muito 

conclusivamente que o desenvolvimento sustentável e o crescimento estão 

associados com a construção de um "Estado desenvolvimentista" eficaz. Esta 

é uma forma de a capacidade do Estado que está preparado para garantir que 

os escassos recursos financeiros estão diretamente direcionados para facilitar 

o estabelecimento e crescimento das empresas 'certas' na economia - "certas" 

definidas aqui como pequenas, médias e grandes empresas que são 

tecnicamente sofisticadas, formalmente registradas, operando em eficiência 

de escala mínima, voltadas para inovação e horizontalmente e verticalmente 

interconectadas e podem facilitar a criação de novas rotinas e capacidades 

organizacionais. (BATEMAN, 2014, p.13, tradução minha) 
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO DA POBREZA 

4.1 Conceito Geral 
 

Antes da discussão sobre o papel do BNDES para a redução da pobreza no país, 

importante delimitar esse conceito, aparentemente simples, mas que encontra diferentes 

correntes buscando uma definição mais próxima do ideal. 

Na literatura disponível percebe-se a ausência de consenso acerca de sua definição 

assim como de medidas para combatê-la. Em outras palavras, “não há um conceito e uma 

ação únicos e corretos, mas uma variedade de tentativas de aproximação ao tema e ao 

problema” (PEREIRA, 2010, p.230). 

Lavinas (2002, p.29) apresenta duas possíveis definições: “Pobreza significa falta de 

renda ou pouca renda. Uma definição mais criteriosa vai definir pobreza como um estado de 

carência, de privação, que pode colocar em risco a própria condição humana. Ser pobre é ter, 

portanto, sua humanidade ameaçada, seja pela não satisfação de necessidades básicas 

(fisiológicas e outras), seja pela incapacidade de mobilizar esforços e meios em prol da 

satisfação de tais necessidades.”. Como “necessidades básicas” entende-se como “aquelas que 

se não forem devidamente satisfeitas implicarão sérios prejuízos à vida material e à autonomia 

do ser humano”. (GOUGH, 1999 apud PEREIRA, 2010). 

Em discordância com a visão de pobreza em função de renda, Amartya Sen (1992) 

extrapola para um modelo que envolve as carências e privações do indivíduo, devendo o 

indivíduo dispor dos meios e habilidades para satisfazer suas necessidades: 

 

Um patamar de renda pode revelar-se inadequado não porque se situa abaixo 

de uma linha de pobreza, fixada com base em parâmetros exógenos, mas 

porque está abaixo do que é adequado para mobilizar um conjunto específico 

de capacidades ou habilidades [capabilities] compatíveis com as 

necessidades de uma determinada pessoa. (SEN, 1992 apud LAVINAS, 

2012,  p. 32) 

 

Já a Organização das Nações Unidas (ONU) também extrapola o conceito de renda, 

definindo pobreza: 

 
[U]ma condição caracterizada por uma grave privação das necessidades 

humanas básicas, incluindo alimentos, água potável, instalações sanitárias, 

saúde, abrigo, educação e informação. Ele não depende apenas de renda, mas 

também sobre o acesso aos serviços. (NAÇÕES UNIDAS, 1995 apud 

Gordon 2006). 

 

A visão de Amartya SEN (1992 apud LAVINAS, 2002) corrobora a compreensão de 

que tão importante quanto ter suas necessidades básicas atendidas é dispor de condições, 

meios para funcionar ou funcionamentos [functionnings] e um conjunto de capacidades ou 
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habilidades [capability set] que permitam obter a satisfação de tais necessidades. Partindo 

desse pressuposto, Sen (1992) contesta a abordagem da insuficiência de renda (consumada na 

adoção de linhas de pobreza), preferindo a ela a da inadequação, já que o montante ou 

patamar em questão vai forçosamente variar em função das características pessoais e de outras 

circunstâncias, tais como o ciclo de vida ou a conjuntura econômica etc. Ao invés de se deter 

sobre o orçamento monetário disponível, Sen valoriza o conjunto de funcionamentos e 

Capacidades ao alcance de cada indivíduo, conjunto esse que lhe permite escolher livremente 

o modo de vida de sua preferência (LAVINAS, 2002, p.31). 

Adicionalmente, um conceito conhecido como vertente nutricionista, capitaneado por 

Rowntree (1918) é identificado por Townsend (1993), define o pobre como sendo “todo 

aquele que não se beneficia de um padrão de subsistência mínimo, baseado na ingestão diária 

de um requerimento calórico dado” (LAVINAS, 2002, p.29). 

“O que se identifica, na literatura, são conceitos desenvolvidos por grupos sociais a 

partir de uma dada concepção sobre a realidade social, o que significa que o conhecimento da 

pobreza só existe através de representações dominantes e contraditórias em confronto, numa 

dada sociedade, num determinado momento histórico.” (BOUGET 1994 apud Da Silva, 2015) 

 

4.2 Pobreza Absoluta versus Pobreza Relativa 
 

Duas grandes correntes distinguem os estudiosos da pobreza: Os absolutistas e os 

relativistas. A pobreza absoluta tem como critério de definição as funções fisiológicas, 

referindo-se a uma renda insuficiente para obter os bens consideradas essenciais que 

permitam manter uma reprodução puramente física (nutrição, vestuário, moradia, saúde, 

aquecimento) (DA SILVA, 2015), enquanto que pobreza relativa está ligada à satisfação de 

necessidades em relação ao modo de vida de uma dada sociedade (PEREIRA, 2010). 

Segundo a ONU, o conceito de pobreza absoluta não está preocupado com questões 

mais amplas de qualidade de vida ou com o nível geral de desigualdade na sociedade. Por 

conseguinte, o conceito falha para reconhecer que os indivíduos têm necessidades sociais e 

culturais importantes. Já o conceito de pobreza relativa é criticado por Pereira (2010), que 

considera que a pobreza relativa contém forte componente subjetivo e utiliza elementos 

muitas vezes arbitrários para determinar quem são os pobres. 

Na década de 1960, predomina o conceito de necessidades insatisfeitas que pressupõe 

a definição de um padrão mínimo de condições de vida. A carência é, assim, instituída como 
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direito. Vivem na pobreza absoluta ou na indigência todos aqueles cujo padrão de consumo 

situa-se abaixo do mínimo vital em razão do seu déficit de renda (LAVINAS, 2002, p.35). 

Na década de 1970, o conceito de pobreza relativa passa a figurar como medida para 

identificar qual a “posição social” do pobre vis-à-vis ao padrão médio de consumo da 

população como um todo (LAVINAS, 2002, p.36). Os enfoques da pobreza absoluta e da 

pobreza relativa se complementam ao evidenciarem aspectos diferentes da pobreza: 

insatisfação das necessidades básicas e desigualdades entre a base e a pirâmide social, 

colocando a possibilidade de relacionar a pobreza com o problema da desigualdade social 

(ALTIMIR, 1981 apud Da Silva, 2015). 

 

4.3 Exclusão Social e Desigualdade Social 
 

Dois conceitos que se relacionam intimamente com a pobreza, mas não 

necessariamente pertencem à ela são a desigualdade e exclusão social. 

Segundo Pereira (2010, p.235), "o conceito de desigualdade social está diretamente 

relacionado à distribuição desigual de renda". Como já explicitado, pode-se ter desigualdade 

sem ter pobreza (pobreza relativa): um aumento de renda das camadas mais pobres pode 

melhorar a situação de pobreza extrema, sem, no entanto, modificar a situação de 

desigualdade social. Igualmente, a transferência de renda de setores mais ricos para os mais 

pobres, não implica necessariamente mudança na medida de pobreza. 

Tal avaliação encontra concordância em Da Silva (2015): “Ser pobre está, portanto, 

diretamente relacionado com ter privações, enquanto a desigualdade se refere, a princípio, a 

uma posição de desvantagem em relação à riqueza média de um país, podendo ou não 

implicar em privação, como é associada à noção de pobreza”. 

Exclusão social também desperta interesse dos estudiosos. Em primeiro lugar, 

importante que se diferencia esse conceito em relação à pobreza. Segundo Pereira (2010), é 

errônea essa confusão. Segundo ele, “pode-se ser excluído sem ser necessariamente pobre”. 

Para Robert Castel (1998 apud DA SILVA, 2010), exclusão social caracteriza uma 

situação extrema de ruptura tanto nas relações familiares e afetivas quanto com o mercado de 

trabalho e sem possibilidades de socialização. Esse argumento é corroborado por Lavinas 

(2002, p.52): 

Se pobreza é carência e pode ser estimada em função de um quadro de 

necessidades, que evolui simultaneamente ao grau de desenvolvimento de 

uma sociedade, exclusão é não-pertencimento, ou seja, perda de identidade, 

perda de valor intrínseco, dessocialização com chances remotas de 

ressocialização. ( LAVINAS, 2002, p.52) 
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Relacionando pobreza e exclusão, Lavinas (2002) defende que ao contrário da pobreza 

absoluta, que se sustenta em critérios objetivos, tais como falta de renda, falta de moradia, 

falta de capital humano, falar de exclusão implica considerar também aspectos subjetivos, que 

mobilizam sentimentos de rejeição, perda de identidade, falência dos laços comunitários e 

sociais, resultando numa retração das redes de sociabilidade, com quebra dos mecanismos de 

solidariedade e reciprocidade: 

 

Falar de exclusão social é tomar um registro mais amplo que o da carência 

ou do déficit de renda para informar o debate da pobreza. É transitar do 

universo restrito do não atendimento das necessidades básicas e vitais para o 

espaço da equidade, da emancipação e do pertencimento. (LAVINAS, 2002, 

p.27) 

 

Vicente Faria (1994 apud LAVINAS, 2002), ao discutir a problemática da exclusão 

social através de uma revisão da literatura sobre pobreza e marginalidade na América Latina, 

conclui que tal abordagem mostrou-se, até meados da década de 1990, pouco atrativa no 

continente em razão da sua gênese, sempre referida a mecanismos característicos da produção 

e reprodução da pobreza nos países industrializados nas duas últimas décadas do século 

passado e ao fenômeno dos “novos pobres” que lhe foi concomitante (LAVINAS 2002, p.46). 

Para a OIT (1999), indiretamente alinhada a esse enfoque, o que distingue a noção de 

exclusão social, tal como empregada na década de1990 na América Latina, do antigo conceito 

de marginalidade, é que ela “é provocada por processos modernos, como a globalização e o 

novo papel do Estado, processos que incluem certos atores, excluindo outros” (LAVINAS, 

2002, p.46). 

 

4.4 Do Welfare State ao Neoliberalismo 
 

Foi a partir da industrialização que surgiram duas grandes classes sociais antagônicas: 

a burguesia e o proletariado. Ao longo da história a luta entre essas duas classes redundou em 

direitos sociais e econômicos para a classe trabalhadora, a qual passou a usufruir de uma 

cidadania que antes era exclusiva da burguesia. No bojo dessas conquistas está o surgimento 

de uma nova forma de regulação não mais baseada na repressão e punição, mas, em tese, na 

cidadania: o Welfare State, cuja origem remonta ao final do século XIX, e que, apesar de 

manter a classe trabalhadora na mesma situação desigual, ofereceu proteção social e 

segurança no trabalho (Pereira, 2010, p.240-241). No entanto, o conceito ganhou força ao 

longo do século XX, principalmente no pós II Guerra. Segundo Esping-Andersen (1991), 
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sobre o conceito do Welfare State, uma definição comum nos manuais é que ele envolve 

responsabilidade estatal no sentido de garantir o bem estar básico dos cidadãos. 

“A trajetória latino-americana é distinta, pois o Estado do Bem-estar, inconcluso e 

imperfeito, amputado da sua vocação universalista, salvo algumas exceções deixou nas mãos 

dos trabalhadores, a quem foi negada tal condição formal, o enfrentamento da pobreza per se. 

A pobreza era regulada na esfera privada e as estratégias para combatê-la, estratégias de 

sobrevivência, uma criação original dos trabalhadores pobres, excluídos e marginalizados, 

sem direito à cidadania regulada” (LAVINAS, 2002, p.28). 

No entanto, a partir da década de 70, a doutrina neoliberal começa a ganhar força na 

agenda global. Segundo Esping-Andersen (1991), o neoliberalismo contemporâneo é quase 

um eco da economia político liberal clássica. Para Adam Smith, o mercado era o meio 

superior para abolição das classes, das desigualdades e dos privilégios. Além de um mínimo 

necessário, a intervenção do Estado só asfixiaria o processo ‘equalizador’ do comercio 

competitivo e criaria monopólios, protecionismo e ineficiência: o Estado sustenta a classe; o 

mercado tem a potencialidade de destruir a sociedade de classes. (SMITH, 1961 apud 

ESPING-ANDERSEN, 1991). 

Segundo Pereira (2010), todas as características do liberalismo clássico do século XIX 

foram aos poucos reimplantadas no cenário mundial, tais como: a interferência mínima do 

Estado; a prevalência do princípio do Workfare sobre o Welfare; a redução dos gastos sociais; 

a primazia da lógica do mercado sobre a das necessidades sociais, entre outras. Ainda 

segundo o autor, o neoliberalismo traz em seu seio o retorno do darwinismo social que, 

resgatando o velho ‘espírito das Poor Laws’, priva o pobre da proteção social pública, por 

julgá-la moralmente condenável. “O aspecto central, para explicação da pobreza pelos liberais 

de qualquer matriz teórica, é a identificação das causas da pobreza no próprio individuo e a 

indicação do mercado como espaço natural de satisfação das necessidades econômicas e 

sociais.” (DA SILVA, 2015, p.14).  

 

Assim, se, entre o pós-Segunda Guerra Mundial e o final dos anos 1970, a 

pobreza era considerada um risco que contava com compensações 

temporárias do Estado, hoje ela não mais se equipara a risco, mas a uma 

situação estável de exclusão social. Em vista disso, o Estado não pode mais 

oferecer compensações, pois elas tornar-se-iam permanentes. Isso implica 

considerar o social (...) dissociado do reconhecimento de direitos. E, rompida 

a garantia de direitos, a pobreza contemporânea fica sem salvaguardas 

(PEREIRA, 2003 apud PEREIRA 2010, p.243). 
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Na busca pela explicação das razões da pobreza sob a ótica neoliberal, Da Silva (2015) 

define 3 aspectos fundamentais, representados na  figura 5: 

 

 

 

 
Fonte: O autor, adaptado de Da Silva (2015, p.15) 

 

Portanto, os programas sociais oriundos de braços estatais podem ser entendidos como 

intervencionismo que coloca em risco a liberdade dos mercados e indivíduos, podendo o 

Welfare State ser o principal responsável por crises econômicas, desviando o foco dos 

recursos públicos, aumentando o endividamento dos governos e inflação. Por fim, é apontado 

por estudiosos neoliberais, na linha de Friedman, como “provocador de desestímulo ao 

trabalho e à concorrência, com consequente diminuição da produtividade” (DA SILVA, 2015, 

p.16). 

 

4.5 Pobreza e o papel dos governos 
 

Ainda que a agenda global de desenvolvimento entregue os rumos da superação da 

pobreza aos mercados e empresas privadas, estando os governos em papéis secundários, 

existe uma discussão importante entre os estudiosos sobre o papel dos governos nessa missão. 

No site da ONU, nas metas de desenvolvimento sustentável para 2030, a extinção da 

pobreza assume a posição número 1 dentro das 17 proposições. No detalhamento da mesma, a 

atribuição dos papéis de cada player revela claramente a posição de importância deles dentro 

Defesa do Mercado 
 

• Em nome da capacidade de 
desenvolver a produção e eliminar 
as vantagens indevidamente 
adquiridas, o que significa 
poderem a pobreza absoluta e a 
desigualdade só serem superadas 
pelo livre funcionamento do 
mercado. 

Desenvolvimento Ilimitado 
 

• O crescimento econômico tende a 
satisfazer, mais e mais, as 
necessidades fundamentais do 
indivíduo e, consequentemente, a 
supressão da pobreza absoluta é 
uma decorrência da expansão da 
produção. 

Desigualdades podem Subsistir 
 

• Toda vantagem inicial tem seus 
efeitos desaparecidos no tempo. 
Deste modo, as diferenças de renda 
não podem ser explicadas senão 
pelas diferenças do esforço dos 
indivíduos a título de trabalho, da 
oferta de oportunidade e dos riscos 
suportados. 

 

• A supressão das desigualdades 
relativas acompanha a intensidade 
relativa da concorrência e de 
desvios sociais, o que subsistir é 
atribuído à irresponsabilidade dos 
indivíduos. 

 

1 

 

2 

 

3 

Figura 5  - Pobreza segundo Neoliberais 
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de uma agenda neoliberal de desenvolvimento. Enquanto o setor privado exerce papel 

fundamental, os governos podem auxiliar a criação de um ambiente para o crescimento dos 

mercados: 

“Se você é um formulador de políticas: Os governos podem ajudar a criar um 

ambiente propício para geração de emprego produtivo e oportunidades de emprego para os 

pobres e os marginalizados. Eles podem formular estratégias e políticas fiscais que estimulem 

o crescimento pró-pobres, e reduzam a pobreza.” (ONU, 2016, p.2, tradução minha). 

“Se você trabalha no setor privado: O setor privado, como um motor de crescimento 

econômico, tem um papel central a desempenhar na determinação se o crescimento que ele 

cria é inclusiva e, portanto, contribui para a redução da pobreza. Ele pode promover 

oportunidades econômicas para os pobres, com foco em segmentos da economia onde a 

maioria dos pobres é ativa, ou seja, nas micro e pequenas empresas e as que operam no setor 

informal.” (ONU, 2016, p.2, tradução minha). 

Em oposição a essa minimização da importância do Estado, Lavinas (2002, p.52), 

defende que “não há como lutar contra a pobreza sem uma estratégia nacional. Vencer a 

pobreza é libertar cada indivíduo, independentemente do seu local de origem e do território 

que elegeu para viver, de privações que podem ameaçar sua existência ou comprometer sua 

trajetória de vida”. 

A mesma autora reforça também o papel dos governos locais, na elaboração da 

estratégia e atuação, levando a regimes locais de regulação de pobreza, com programas 

específicos para as regiões onde atuam. Segundo Lavinas (2002, p.52), “Os governos locais 

estão melhor preparados para atuar, de maneira preventiva, contra a quebra dos laços de 

pertencimento (segregação espacial, deterioração urbana, isolamento, redução do espectro de 

oportunidades) e fomentar dinâmicas de ressocialização, uma e outra de cunho fortemente 

territorializado.” 

Sob esta ótica de presença de políticas de combate à pobreza, bem como atuação do 

mercado, Pereira (2010) exclui dos pobres a própria responsabilidade por sua condição: “se a 

pobreza persiste mesmo com a existência de políticas para combatê-la, a falha está ou nos 

agentes formuladores de política, na política em si, ou no sistema econômico que regula a 

sociedade – e não nas vítimas da pobreza” (PEREIRA, 2010, p. 237). 

Numa análise da realidade do ocorrido no Brasil, Pereira eleva o tom crítico sobre a 

priorização da pobreza no país, bem como a estratégia Estatal de desenvolvimento: 

A pobreza nunca foi considerada uma prioridade nacional. Se tivesse 

ocorrido esta prioridade, certamente os aspectos mais gritantes da pobreza 
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brasileira teriam sido debelados, já que o Brasil, a rigor, não é um país 

pobre, ou, como dizia, nos anos 1980, Celso Furtado (1983, p. 61), “não é 

um país impossibilitado de solucionar a desigualdade pelos seus próprios 

recursos”. [...] o Brasil adotou uma política de desenvolvimento 

extremamente dependente, associada ao capitalismo internacional, que 

excluiu grande parte da população do acesso aos frutos do desenvolvimento 

econômico. E esse quadro continua a preponderar na atualidade, agravado 

pela expansão planetária do modelo socioeconômico neoliberal, com sua 

mitologia do livre mercado e da livre competição e, consequentemente, com 

o afastamento do Estado das suas responsabilidades de proteção social. 

(PEREIRA, 2010, p.247) 

 

Uma tentativa de construir um framework relacionado à atuação dos Governos, em 

especial Bancos de Desenvolvimento e sua atuação em territórios nos quais dividem espaço 

com a pobreza revela importantes aspectos a serem investigados. Por Prahalad (2010), os 

governos têm por função manter um ambiente propício para o desenvolvimento das empresas, 

que serão as principais agentes na redução da pobreza. Atenção especial é dada à capacidade 

de governança das transações, na busca pela transparência de operações e redução da 

corrupção. No entanto, em referência aos órgãos governamentais, não é dado foco específico 

aos bancos de desenvolvimento, razão pela qual se considera o tema sub-representado dentro 

da literatura BoP. 

Outros autores abordam o tema com maior profundidade. Marois (2013) revela que 

dentro da estrutura neoliberal, predomina o desejo pela minimização do papel dos bancos de 

desenvolvimento, sendo estes ruins para o desenvolvimento. No entanto, segundo o autor 

“teoria e a evidência neoliberal são encontradas carentes, enraizadas mais em presunções 

ideológicas do que em experiências de estudo de caso fundamentadas” (MAROIS; 2013,  p.2) 

Picanço (2013), em sua abordagem específica no BNDES, revela que o banco já 

incorporou a dimensão social de forma mais permanente e abrangente. O autor revela também 

diversas formas de atuação do Banco e as oportunidades ainda presentes, mostrando que o 

processo, embora em grande avanço, encontra diversos desafios a serem realizados. 

A Tabela 1 resume as abordagens dos três autores, criando um framework para a 

abordagem teórica do tema a ser investigado durante a pesquisa. 
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Tabela 1: Abordagens Teóricas  

AUTOR RESUMO 

Prahalad 

(2010) 

A superação da pobreza será no ecossistema baseado em mercado. Governos 

serão agentes de atuação secundária, devendo prover um ambiente próspero 

ao desenvolvimento dos mercados. Uma boa governança garantirá baixos 

níveis de corrupção, aliados a boas condições de desenvolvimentos das 

empresas e dos territórios da pobreza. 

 

Bancos de desenvolvimento não encontram destaque dentro da literatura, 

sendo englobados dentro da atuação geral dos governos. 

Marois  

(2013) 

Práticas neoliberais pressupõem e sugerem o enfraquecimento dos bancos de 

desenvolvimento, que são agentes contrários ao desenvolvimento. No 

entanto, a realidade revela que ainda permanecem fortes os bancos do estado 

dentro de diversos países, se oferecendo como alternativa ao modelo de 

privatizações e neoliberalismo. 

Picanço 

(2013) 

O BNDES encontra-se em estágio evolutivo na incorporação das práticas 

sociais dentro de sua agenda. Atualmente, tal atuação é mais sólida e 

abrangente. O Banco deverá assumir relevante papel na redução da pobreza, 

incorporando não apenas a redução das desigualdades regionais mas 

também as desigualdades sociais.  
 

 

Com a compreensão do conceito de pobreza, bem como o histórico e evolução das 

estratégias de combate à mesma e, na linha das críticas ao papel do Estado brasileiro como 

elaborador de políticas e estratégias de enfrentamento dessa mazela social, procuraremos 

entender como o BNDES, enquanto banco nacional de desenvolvimento, preenche a lacuna da 

literatura BoP no que diz respeito ao papel estratégico do ente público na superação da 

pobreza.  
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5 METODOLOGIA  
 

5.1 Método de Pesquisa e Entrevistas 
 

Para a coleta de informações, foram selecionadas diferentes abordagens que deverão 

convergir na geração de um acervo documental capaz de trazer luz às questões levantadas ao 

longo deste trabalho. Tais abordagens são: 1) Realização de entrevistas semiestruturadas com 

funcionários do Banco e beneficiários dos financiamentos do Fundo Social; 2) Pesquisa 

bibliográfica; 3)Pesquisa documental 

 

5.1.1 Entrevistas 

5.1.1.1 Os entrevistados 
 

Na pesquisa de campo, entrevistas foram utilizadas no intuito de compreender o papel 

do BNDES não só dentro do Banco, envolvendo membros do antigo Departamento de 

Economia Solidária (DESOL), agora denominado Departamento de Inclusão Produtiva 

(DIPRO) e funcionários com larga vivência, mas também, captando a percepção da ponta, ou 

seja, de membros de cooperativas contempladas com recursos do Fundo Social. 

O universo contempla, portanto, 2 funcionários do DIPRO, sendo um deles gerente do 

BNDES microcrédito e outro um estudioso do tema, com literatura de referência para a 

pesquisa; um membro da área ambiental com aproximadamente 25 anos de carreira dentro do 

BNDES e atuação na área de sustentabilidade, termos que muitas vezes se apropria da 

discussão da pobreza, além de gestores de 2 cooperativas beneficiadas, sendo uma case de 

sucesso e outra com o resultado não satisfatório. Portanto, a criteriosa escolha dos 

entrevistados buscou compreender a pobreza e o papel da Área Social do BNDES sob a ótica 

do Banco, pela Área Social e áreas relacionadas, bem como ouvindo os beneficiários de casos 

de sucesso e não obtenção de êxito, analisar como é a visão “de fora pra dentro”. Busca-se, 

com isso a captação das percepções de diferentes agentes dentro do ecossistema da pobreza. A 

Tabela 2 apresenta a identificação dos entrevistados: 

 

Tabela 2: Entrevistados 

Entrevistado Área 

João Paulo Picanço Departamento de Inclusão Produtiva 

Paulo Roberto Monteiro Departamento de Inclusão Produtiva 

Paulo Faveret Área Ambiental 
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Osmar da Rosa Vidal Coordenador Geral da Copercicla 

Luiz Viana Gestor da COOPASUB 

  

5.1.1.2 Roteiro das Entrevistas Focalizadas 
 
 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas no ambiente de trabalho dos 

funcionários do Banco e, via telefone, com os representantes das cooperativas. Nas entrevistas 

presenciais, buscou-se compreender o questionamento chave que move este projeto de 

pesquisa: A despeito da sub-representação de órgãos governamentais pela literatura 

vinculada ao BoP, por que e como a Área Social do BNDES contribui para a redução da 

pobreza (na base da pirâmide) no Brasil? 

Para isto, algumas questões complementares foram exploradas: 

a) Papel do Banco na redução da pobreza 

b) A efetividade da inclusão do “S” ao nome do BNDES 

c) Importância da Área Social dentro do Banco 

d) Limitadores e fragilidades 

e) Capacidade de acompanhamento e monitoramento dos projetos 

Já para os membros das cooperativas, foram de central interesse os seguintes pontos: 

a) O papel da economia solidária na mudança de vida das pessoas 

b) Importância do recurso do BNDES na transformação das empresas 

c) Importância do recurso do BNDES na transformação da vida das pessoas 

d) Limitadores durante o processo de obtenção dos recursos 

e) Resultados alcançados 

Outros pontos surgiram ao longo das entrevistas, pois os entrevistados tiveram 

liberdade para discursarem sobre suas experiências, sem qualquer tentativa de restrição por 

parte do entrevistador. 

As entrevistas foram realizadas ao longo dos meses de Agosto e Setembro de 2016, 

com duração média de 45 minutos, gravadas com autorização dos entrevistados, resultando, 

após transcrição, em 76 páginas de informação. 

5.1.1.3 Análise do discurso 
 

Após a transcrição, realizou-se minuciosa análise do material, para a seleção dos 

pontos de destaque com base na literatura revisada em diferentes estágios de investigação. 



52 
 

Buscou-se também a criação de um diálogo entre o discurso dos entrevistados, depoimentos 

selecionados de documentos do Banco e dados adicionais para a construção de uma melhor 

compreensão do papel do Banco na redução da pobreza no Brasil. Lembrando que outros 

instrumentos auxiliares de pesquisa foram utilizados (pesquisa bibliográfica e documental) e 

serão detalhados nessa seção. 

Na apresentação dos resultados, não serão identificadas nominalmente as opiniões, 

buscando aumentar a imparcialidade pesquisador-autor, bem como evitar qualquer influência 

na avaliação crítica dos leitores. 

Assim sendo, os funcionários do Banco serão identificados com os símbolos E1, E2 e 

E3, não necessariamente na mesma ordem da tabela 1. Para os membros das cooperativas, 

serão utilizados os símbolos E4 (Osmar Vidal) e E5 (Luiz Viana). Neste caso, preferiu-se por 

explicitar o autor do discurso, pois sendo um caso de sucesso e outro de resultado adverso, a 

referência deverá ser clara para a compreensão do leitor. Importante ressaltar que os 

entrevistados foram comunicados na solicitação das entrevistas sobre tal avaliação, por parte 

do próprio Banco, de sucesso ou insucesso de seus projetos. 

5.1.1.4 Imparcialidade do Pesquisador 
 

Ao longo do estudo, buscou-se uma visão imparcial por parte do pesquisador a 

despeito da virtual impossibilidade de imparcialidade total. Não sendo o autor funcionário do 

Banco, o distanciamento do universo discutido na pesquisa possibilitou uma visão crítica e 

imparcial. 

Busca-se aqui o maior nível possível de distanciamento para evitar que o discurso 

pesquisador-autor não gerasse confusão com a voz dos entrevistados, uma vez que o 

entrevistador não possui qualquer vínculo com a instituição ou com os entrevistados.  

5.1.2 Pesquisa bibliográfica 
 

Segundo Vergara (2014, p.43), “Pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, 

isto é, material acessível ao público em geral. Fornece instrumental analítico para outros tipo 

de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma”. 

Para o estudo em foco, a pesquisa bibliográfica será instrumento auxiliar para a 

complementação dos discursos gerados pelas entrevistas diretas. Os dados poderão ser obtidos 

de fontes primárias ou secundárias, mas o principal destaque é dado a depoimentos extraídos 

do livro BNDES: um banco de história e do futuro (2012), para os quais houve a busca pela 

comunicação com os depoimentos coletados nas entrevistas. 
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Além disso, literatura adicional foi explorada com foco no desenvolvimentismo, 

evolução de políticas e estratégias governamentais de combate a pobreza, além de outras 

questões de interesse, relacionadas ao tema. 

5.1.3 Pesquisa documental 
 

Ao longo da pesquisa, foram disponibilizadas algumas informações de circulação 

interna do banco, como apresentações de resultados dos projetos, que poderiam ser utilizadas 

a fim de reforçar informações oriundas das entrevistas. Serão apresentados dados de uma 

avaliação interna do impacto do projeto de sucesso, fornecidas pelos funcionários do BNDES 

e com a devida autorização de reprodução. 

 
5.1.4 Motivações do Pesquisador 

 

Quanto às justificativas para a escolha do tema, a formação acadêmico/profissional do 

pesquisador é apenas um dos motivos. Formado em Engenharia de Produção e com passagens 

por empresas que desfrutam dos empréstimos do BNDES para seus negócios, destaca-se 

também a passagem pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, onde vivenciou a pobreza 

mais de perto, participando na estruturação das diretrizes estratégicas do Governo, nas quais a 

redução da pobreza encontrava-se presente como foco de diversas áreas estratégicas.  O 

Governo também é parceiro e beneficiário de aportes bilionários do Banco para  conclusão de 

obras de larga magnitude nos setores de transporte, segurança e ambiente. 

Outro fator de escolha remete à insatisfação do autor com a situação de flagelo e 

mazelas sociais que se tornam comuns no cotidiano das cidades brasileiras. O sofrimento dos 

cidadãos não pode ser tratado como algo comum e sem importância. A evolução plena do país 

só será atingida quando os indicadores econômicos avançarem em parceria com os 

indicadores sociais. Não basta apenas que nosso PIB cresça a taxas de países desenvolvidos. 

A distribuição de renda precisa ser remodelada para que as faixas economicamente inferiores 

possam ter acesso aos frutos do progresso. 

Por fim, o histórico de pobreza dentro de seu círculo familiar e a superação da mesma 

pelo acesso à educação e emprego leva à curiosidade se o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social não teria o poder de potencializar mecanismos de 

combate à pobreza. 
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6 RESULTADOS E ANÁLISE 
 

6.1 O BNDES 
 

6.1.1 Visão Geral 
 

Valorizando o papel do Estado nos desafios da superação da pobreza, cabe analisar 

mais a fundo o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Como 

organização pública de propriedade integral da União, o banco nacional de desenvolvimento 

apresenta-se como player fundamental do ecossistema de melhoria de mazelas sociais. 

Cabe ressaltar que ainda são inúmeros os questionamentos (internos e externos), 

acerca do real papel do BNDES nesse desafio, o que será mais desenvolvido ao longo deste 

capítulo e do estudo em questão.  

A importância do social dentro do Banco não remete às suas origens.  A incorporação 

do “S” ao antigo BNDE só ocorreu em 1982, três décadas após a fundação da instituição. 

Além disso, foi interrompida a abordagem do social ao longo do governo Collor, sendo 

resgatada posteriormente no Governo Fernando Henrique Cardoso. 

Isso não significa, no entanto, que á área tenha obtido grande destaque dentro do 

escopo de atuação do banco. Embora esse recomeço na década de 90 seja um marco 

fundamental na história do banco, o processo de compreensão, avaliação e aplicação de 

recursos e políticas com  foco nos pobres permanece em contínua evolução, ainda longe do 

ideal. 

Será resumida neste capítulo a trajetória institucional do banco ao longo das décadas, 

de uma forma mais abrangente. Ao fim, será dado um recorte para a atuação no social, 

buscando uma melhor compreensão do “S” do BNDES. 

 

6.1.2 Década de 40 – Antecedentes do surgimento do BNDE 
 

A década de 40 e o período de guerra e pós-guerra, após 1945, alteraram fortemente a 

dinâmica global. Os abalos na Europa, por consequência do conflito, impactaram de forma 

negativa os produtos europeus no comércio mundial, favorecendo, em contraponto, as 

matérias-primas brasileiras, o que levou a um expressivo aumento da reserva cambial, que 

abriria caminho para a aceleração do processo de industrialização, iniciada no Governo 

Vargas ainda durante a II Guerra Mundial.  

Nessa década, surgiram grandes empresas nacionais, com destaque para a Companhia 

Vale do Rio Doce (1943) e a Companhia Siderúrgica Nacional (1943). No entanto, é notório 
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que a transformação do perfil da atividade produtiva do país ainda levaria alguns anos para 

iniciar sua mudança. O perfil essencialmente agrícola permaneceu predominante ao longo de 

toda a década de 40 (BNDES, 2012). 

 

6.1.3 Década de 50 

6.1.3.1 Até 1952 
 

Caminhando na busca de um perfil que promovesse o desenvolvimento econômico do 

Brasil, com destaque para o crescimento das indústrias de base, o país buscou parcerias com 

os Estados Unidos para captação de recursos e estabelecimento de um diagnóstico dos 

problemas econômicos do país.  

A colaboração financeira do BIRD – Banco Internacional para Recuperação e 

Desenvolvimento, além do Eximbank – Expor-Import Bank foi acordada, e a contrapartida do 

Estado Brasileiro foi estabelecida mediante empréstimo compulsório, via adicional no 

Imposto de Renda. Em 1951, foi criado o Fundo de Reaparelhamento Econômico, que 

viabilizou a execução do plano de desenvolvimento do segundo governo Vargas (BNDES 

2012). 

Quanto ao diagnóstico dos problemas econômicos, foram iniciados, em Julho de 1951, 

no âmbito do Ministério da Fazenda, os trabalhos da Comissão Mista Brasil - Estados Unidos 

(CMBEU), que perduraram até Julho de 1953 (BNDES, 2012). 

 

A CMBEU possuía objetivos concretos, que apontavam para o estabelecimento de 

melhores condições, favorecendo o aumento dos investimentos nacionais e estrangeiros como 

aceleradores do desenvolvimento industrial do Brasil. Com base no diagnóstico dos gargalos 

da atividade industrial nacional, foram apresentados 41 projetos voltados para os setores de 

energia e transportes, com proposições para possibilitar um desenvolvimento equilibrado da 

economia. Para condução desses projetos e gestão do Fundo de Reaparelhamento, foi sugerida 

a estruturação de um banco de desenvolvimento (BNDES, 2012) 

 

6.1.3.2 A partir de 1952 – Criação do BNDE 
 

Em 20 de Junho de 1952, através da Lei 1.628 era criado o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico – BNDE. Seria sua responsabilidade negociar empréstimos de 

origem externa para financiamento do Plano de Reaparelhamento, bem como executar as 

operações financeiras relacionadas. (BNDES, 2012) 
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Além disso, era função do BNDE promover análises econômicas para propor os rumos 

do país. Como braço direto do Estado, o banco assumia as rédeas do avanço industrial 

brasileiro e da modernização do país, seja como financiador ou na função de estruturar os 

planos de desenvolvimento. 

Os primeiros projetos tiveram foco em infraestrutura, especialmente nos setores de 

transporte e energia, com base nas diretrizes estabelecidas pela CMBEU (BNDES, 2012). 

Em 1953, em parceria com a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe 

(CEPAL), órgão criado pela ONU, foi criado um grupo de trabalho que contava também com 

técnicos do BNDE, com o intuito de complementar os trabalhos da Comissão Mista, na 

obtenção de dados macroeconômicos. O resultado final dos trabalhos foi divulgado no 

relatório Esboço de um Programa de Desenvolvimento para a Economia Brasileira. Período 

de 1955-1962. Esses estudos constituiriam depois a base do Plano de Metas do governo 

Juscelino Kubitschek (BNDES, 2012). 

O plano, fundamentado na aceleração do desenvolvimento industrial brasileiro através 

de substituição de importações, foi um marco nos avanços do país. E o BNDES atuou de 

forma decisiva para o sucesso do plano, desde a elaboração até a gestão do mesmo. “O 

protagonismo do Estado brasileiro na promoção do desenvolvimento econômico foi ampliado 

com as atividades de planejamento e execução conduzidas pelo Conselho de 

Desenvolvimento e pelo BNDES. Entre 1956 e 1960, o Banco financiou projetos de usinas 

hidrelétricas, rodovias, linhas de transmissão e dos setores siderúrgico e de papel e celulose” 

(BNDES, 2012). 

Os recursos investidos consolidaram os avanços do país, principalmente no ramo de 

bens de consumo duráveis e bens de produção. O parque automotivo propiciou o 

desenvolvimento e crescimento dos setores fornecedores de insumos e produtos acabados 

(siderurgia, borracha, têxteis). O período foi de crescimento econômico de aproximadamente 

5% a.a. e redução do coeficiente de importações de 14% para 8%. Destaque negativo para a 

inflação ao final da década, girando em torno de 25%, frente à taxa esperada de 13,5% 

(BNDES, 2012). 

Finalmente, destaca-se o olhar específico para as fragilidades do Nordeste brasileiro. 

Com aumento da disparidade regional aumentada em razão do desenvolvimento industrial 

acelerado do eixo Sul-Sudeste, o Grupo de Trabalho para Desenvolvimento do Nordeste 

(GTDN) deveria analisar formas de melhorar o equilíbrio do desenvolvimento, incrementando 

os avanços no Nordeste. Em dezembro de 1959, era formada a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), sendo o primeiro órgão de planejamento regional do 
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país. Deveria ainda atuar como órgão centralizador dos investimentos federais na região 

(BNDES, 2012). 

 

6.1.4 Década de 60 
 

O fim do governo JK, o país encontrava importantes fragilidades que provocariam 

redução das atividades do BNDES. As altas taxas de inflação e o desaquecimento da 

economia nacional culminaram em uma queda dos investimentos e, por consequência, de 

pedidos de financiamentos do BNDES (BNDES, 2012). 

Em 1961, a concentração de recursos investidos pelo Banco era fortemente alocada no 

setor de energia. A criação das Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás), associadas com seu 

novo papel de gestora dos recursos do setor alterou fortemente essa tendência. Observa-se em 

1961 que 61,85 dos recursos do banco eram alocados em infraestrutura, restando à indústria 

35,2%. No ano seguinte, houve grande alteração na distribuição, com a indústria passando a 

ser receptora de 72,5% do total de recursos (principalmente siderurgia), frente à infraestrutura, 

com 23,3% (BNDES, 2012).Desde então, foi possível ao BNDES destinar investimentos para 

outros setores da economia, como aqueles ligados à indústria privada, que até então contavam 

com poucas chances de receber recursos do Banco (BNDES, 2012). 

No fim de 62, foi lançado o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. 

Associado ao Plano, foi lançado no ano seguinte o Fundo Nacional de Investimentos 

(FUNAI), sob a gestão do BNDES. No entanto, a participação do banco foi mais modesta, se 

comparada à atuação frente ao Plano de Metas de JK, atuando principalmente na fase de 

elaboração (BNDES, 2012). 

Em 1964, o governo de Castello Branco lançou o Paeg – Plano de Ação Econômica do 

Governo, buscando a retomada do crescimento econômico. O plano continha diversas 

medidas conjunturais e reformas entre as quais se destaca o transformação da 

Superintendência da Moeda e do Crédito no Banco Central do Brasil. 

Os resultados ao longo do Paeg, se por um lado, culminaram com melhoria das contas 

públicas e queda da inflação, por outro apresentaram vertente bastante recessiva. Queda no 

valor real dos salários, associada ao crescimento drástico do número de falências e 

desemprego mantiveram o país imerso na crise econômica (BNDES, 2012). 

Nesse período, o BNDES teve a oportunidade de contar com novas fontes de 

financiamento, com a administração de novos fundos, alcançando maior diversificação de 

suas atividades, aumentando o apoio à empresas privadas brasileiras (BNDES, 2012), com 
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destaque para micro, pequenas e médias empresas, que gradativamente ganhavam espaço 

dentro da agenda do banco, e para as  quais o banco criara o Programa de Financiamento 

(Fipeme) (BNDES, 2012). 

As mudanças na conjuntura política do país, com a promulgação de nova constituição, 

que fortalecia e legitimava o papel da ditadura militar, e a posse de Costa e Silva como 

presidente do Brasil, através de eleições indiretas, trouxeram novos rumos para a economia 

nacional. 

Buscando alternativas para promoção do crescimento econômico, em 1968, o Governo 

lançou o Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED), redefinindo a política econômica 

para o triênio 1968-1970, com foco na expansão das áreas de bens e capital e intermediários.  

O BNDES teria papel de destaque novamente, ampliando os financiamentos para as áreas de 

metalurgia e siderurgia, petroquímica, alumínio, papel e celulose, entre outros. O PED 

contribuiu com a melhoria dos indicadores, que aliou grande melhoria da atividade industrial 

como alavanca do crescimento econômico (BNDES, 2012). 

 

Do início de 1964 até o final dos anos 1960, o Banco teve um grande 

momento criativo. O BNDES, que antes só funcionava com uma visão de 

fundo, do chamado Fundo de Reaparelhamento Econômico, passou a ter 

outro enfoque, uma visão de programas ou de fundos setoriais. É curioso e 

muito importante assinalar que o Banco sempre esteve à frente, identificou 

com antecedência o estrangulamento, a necessidade, e tomou a liderança. 

(JOSÉ CLEMENTE DE OLIVEIRA, 1982, apud BNDES, 2012, p.51) 

 

 

6.1.5 Década de 70 
 

Para o BNDE, a década de 70 marcou uma fase especial. Ao longo de quase todo o 

período sob a presidência de Marcos Vianna, presidente que permaneceu por mais tempo à 

frente do banco, importantes alterações estruturais foram implementadas e ocorreu aumento 

da captação de recursos, refletidos também no aumento dos desembolsos, incrementando a 

dimensão do BNDE. 

Durante o início da década de 70, o governo Médici lançara o Primeiro Plano Nacional 

de Desenvolvimento (I PND), em paralelo com o Programa Metas e Bases para a Ação de 

Governo, que perdurou até 1974 e o fim de seu governo. O I PND apresentou grande sucesso, 

batizado de “Milagre Brasileiro”, com crescimento econômico nacional aliado ao aumento do 

PIB, controle da inflação e desenvolvimento do parque industrial, além do emprego e 

mercado interno. O BNDE teve participação ativa, embora isso não se refletisse em grande 

aumento de dispêndio de capital (BNDES, 2012). 



59 
 

Em 1971, ocorreu importante marco para o BNDES, que adquiria caráter de empresa 

pública, deixando de ser uma autarquia. Durante o mesmo período, foi constituído o Sistema 

BNDES, composto pela subsidiária FINAME e pelo recém-criado Centro Brasileiro de 

Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa (Cebrae), que posteriormente adquiriria 

autonomia e mudaria o nome para Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (BNDES, 2012). 

No ano de 1974 o BNDES começou a gerir os recursos oriundos do Programa de 

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

(PASEP), ambos criados anteriormente, mas que estavam sob gestão de outros órgãos do 

Governo. Os recursos promoveram um crescimento das atividades do banco. O BNDES criou 

algumas subsidiárias com foco no incentivo à expansão do parque industrial. Por fim, também 

apoiou o mercado de capitais e a capitalização de empresas nacionais. (BNDES, 2012). 

Os avanços da economia nacional não perduraram ao longo da década. A mudança da 

conjuntura internacional, com participação importante dos choques do petróleo (1973 e 1979) 

alterou o rumo do cenário econômico brasileiro. No governo Geisel, o II PND, com apoio do 

BNDES, buscou reforçar os avanços conquistados no início da década, mas acabou 

culminando em um maior endividamento externo e grande dispêndio na importação de 

petróleo (BNDES, 2012). 

O fim da década, já sob o governo Figueiredo, seria marcado pelo crescente aumento 

da inflação. 

 

6.1.6 Década de 80 
 

A década de 80 representou uma fase emblemática para o banco, impulsionada por 

uma extensa alteração na estrutura, não apenas pela entrada do social na pauta (e nome) do 

banco, mas também pelas mudanças no Sistema BNDES. 

As turbulências da década anterior se arrastaram ao longo dos anos 80. O BNDES deu 

atenção à preservação do parque industrial, fortalecendo sua atuação multissetorial. (BNDES, 

2012). 

O ano de 1982 apresentou grandes novidades. Por meio do Decreto-Lei 1.940, de 25 

de maio de 1982, foi acrescida a letra S ao antigo BNDE, tornando-se, portanto, Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Foi criado também o Fundo de 

Investimento Social (Finsocial), que seria o provedor de recursos para esta nova área do 

banco. Além disso, o Sistema BNDES foi reestruturado, culminando com a fusão de algumas 
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subsidiárias que originaram o BNDES Participações (BNDESPAR). Isto possibilitou maior 

agilidade nos processos e redução nos custos do banco. O BNDESPAR tinha como missão 

capitalizar empresas privadas nacionais e atuar no fortalecimento do mercado de capitais do 

país (BNDES, 2012). 

Por conta da crise econômica e alta inflação que assolavam o país, o BNDES passava 

acumular participações em empresas que possuíam débito com a instituição, chegando, 

inclusive, a se envolver, por meio do BNDESPAR, na gestão de várias delas (BNDES, 2012). 

O Modelo de desenvolvimento nacional dava claros sinais de esgotamento, 

explicitadas pela recessão do PIB e a crise da dívida externa. Em 1983 o banco se mobilizou 

internamente na estruturação de um grupo de trabalho que discutiria os rumos do BNDES. Os 

trabalhos culminaram em uma análise mais abrangente, que envolvia o ambiente externo ao 

banco, avaliando os rumos da economia nacional. A avaliação dos cenários resultou nos 

quadros: Cenário de Ajustamento e Cenário da Retomada, onde o último apontava para o 

aumento de exportações como possibilidade de crescimento do país (BNDES, 2012).  

Em 1984, o BNDES lançava o Programa de Apoio ao Incremento às Exportações 

(Proex), que objetivava auxiliar o governo no equilíbrio das contas da balança comercial 

(BNDES, 2012). Nos dois anos seguintes, o país apresentou taxas de crescimento de 6% a.a., 

em média. 

No governo Sarney, se fortaleceu a discussão sobre a participação do Estado na 

economia. Em 1985, foi lançado o Conselho Interministerial de Privatização que ajudou a 

concluir, ao fim do governo, 17 processos de desestatização, em grande maioria, ligadas a 

empresas inadimplentes com o BNDES, incorporadas pelo endividamento (BNDES, 2012). 

O BNDES lançou seu primeiro plano estratégico para o triênio 1985-1987, visando 

privilegiar o segmento privado em setores de ponta (ligados à tecnologia), modernização e 

expansão da capacidade produtiva e da infraestrutura econômica e, ainda, a expansão da 

fronteira agrícola. 

Em fevereiro de 1986, o governo lançou o Plano Cruzado, numa tentativa de conter o 

processo inflacionário e de estabilizar a economia por meio de medidas como adoção de nova 

moeda, o cruzado (BNDES, 2012). 

Em 87 foi lançado o novo plano estratégico para os anos de 1988-1990 com foco no 

cenário de “Integração Competitiva”, com aumento de produtividade e modernização para 

aumento de competitividade das empresas nacionais. A diretriz fundamental era a “integração 

competitiva do Brasil na economia mundial e a integração de mercados em nível nacional, 



61 
 

com superação das desigualdades sociais e regionais do país, configurando um novo estilo de 

crescimento da economia brasileira” (BNDES, 2012). 

A área de crédito, criada em 1989 passava a considerar análises de risco dos projetos 

apoiados e as possibilidades de recuperação de crédito. Essa nova “capacidade” do banco 

aumentava as chances de efetividade dos empréstimos, na geração de resultados para a 

sociedade (BNDES, 2012). 

 

A Área de Crédito foi um marco na cultura do Banco, porque havia a análise 

de projeto, mas não a visão de análise do risco envolvido naquele projeto. 

Com a criação da Área de Crédito, passou-se a perceber o seguinte: “Esse 

projeto tem méritos, é importante, mas esse empresário não tem condições 

financeiras para fazer. ” (FERNANDO MARQUES DOS SANTOS, 2012 

apud BNDES, 2012, p.97) 
 

6.1.7 Década de 90 
 

A década de 90 ficou marcada no país como a década das privatizações. O modelo 

neoliberal de desestatização e consequente redução do papel do Estado, que começara no 

Governo Sarney da década de 80, ganhou força com Collor e Itamar Franco, também sendo 

tratado como prioridade nos governos FHC. O BNDES desempenhou papel central no 

processo de privatizações. 

O início da década marcou, além do combate à inflação, a defesa da “abertura 

econômica” através de privatização e desregulamentação do Estado. Em 1990 era lançado o 

Programa Nacional de Desestatização (PND), orientando o processo até o fim do Governo 

Collor. O BNDES assumiu o comando do plano, com todo o suporte técnico e administrativo, 

tornando-se gestor do Fundo Nacional de Desestatização (BNDES, 2012). 

O BNDES procurou atualizar sua agenda, desenvolvendo novas linhas de apoio à 

exportação, para ampliar a presença de artigos de maior valor agregado nas exportações de 

produtos brasileiros. Em 1991, foi criado o Programa de Financiamento a Exportações de 

Máquinas e Equipamentos (Finamex) (BNDES, 2012). 

O início da década de 1990 foi marcado pela queda das operações diretas do BNDES e 

aumento das operações indiretas, por meio de agentes financeiros, no âmbito da FINAME 

(BNDES, 2012). 

Em 1992, o país recebia a RIO 92 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento). O BNDES atuou disseminando conhecimento e experiência 

na área ambiental para outras instituições federais, reforçando seu caráter pioneiro nas causas 

ambientais (BNDES, 2012). 
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A partir de 1993, o governo Itamar Franco deu prosseguimento ao PND (após 

suspensão momentânea). Pro BNDES, o governo Itamar Franco representou uma atenção 

maior ao Nordeste. Em 93 foi lançado o Programa Nordeste Competitivo, com investimento 

de 1 bilhão de dólares por três anos como forma de aumentar o nível de emprego e 

desenvolvimento, através de incentivos às atividades locais como turismo, fruticultura e 

outras atividades empresariais. 

 

O Brasil reconhece a sua dívida para com o Nordeste e deve resgatá-la, em 

nome da fraternidade e da justiça. (...) Não desejamos que o que vem 

ocorrendo há mais de um século continue a ocorrer sempre que a seca assola 

a região. Assim, solicitei ao Ministro da Integração Regional e ao Presidente 

da SUDENE, há três meses, que preparassem uma nova agenda para o 

Nordeste, com a intenção de evitar tantos sofrimentos ao seu povo 

trabalhador (...) Investir no Nordeste, a meu juízo, não é só responder a uma 

necessidade de seu povo. É responder a uma necessidade do País. Os 

trabalhadores do Nordeste são iguais aos dos outros Estados do Brasil. O que 

lhes falta são as condições essenciais para que exerçam toda a sua 

capacidade criadora.  (Itamar Franco , Presidência da República, 1993) 

 

Em 1994, o Plano Real era lançado como medida do plano de estabilização 

econômica. No governo Fernando Henrique Cardoso, o PND teria bastante destaque na 

agenda do governo. A quantidade de privatizações efetivadas pelo BNDES posicionou o 

programa brasileiro entre os maiores da história (BNDES, 2012). 

 O controle da inflação apresentou ótimos resultados para a economia do país, com 

crescimento do PIB e redução da população miserável em aproximadamente 18,5% segundo 

estudos da FGV (BNDES, 2012). 

No embalo do progresso econômico, o BNDES expandia sua atuação, triplicando o 

volume de desembolsos e fortalecendo o apoio à exportação, através da mudança do FINAME 

para BNDES Exim, que se tornaria prioridade para o banco. Uma diversa gama de tipos e 

dimensões de negócios foi englobada nesse incentivo à exportação, desde grandes projetos de 

infraestrutura até o ramo de pequenas e médias empresas. (BNDES, 2012). 

O segundo governo FHC foi guiado pelo Plano Plurianual Avança Brasil, com intensa 

participação do BNDES na estruturação do plano, retomando a ótica do planejamento a longo 

prazo, com foco na estabilidade econômica e redução das desigualdades regionais e sociais. 

No entanto, o cenário de turbulências internacionais com destaque para a crise dos países 

asiáticos comprometeria os planos de crescimento do governo (BNDES, 2012). 

Ao fim da década, a criação da Secretaria de Desenvolvimento Regional foi criada 

pelo BNDES, em 1998, alterou e intensificou o planejamento, principalmente com novo olhar 
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sobre as regiões menos favorecidas historicamente. Programas específicos foram criados: 

Programa de Apoio ao Turismo, Programa Centro-Oeste, Programa Amazônia Integrada e 

Nordeste competitivo são alguns dos exemplos (BNDES, 2012). 

O fim da década marcou um novo olhar para as micro e pequenas empresas. Em 1998, 

a constituição do Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade auxiliou empresas 

menores em dificuldades, com o BNDES assumindo parte do risco de crédito com instituições 

financeiras. Por fim, consolidando um novo olhar para micro e pequenas empresas, o 

lançamento do programa Brasil Empreendedor (1999) pelo Governo Federal e com 

participação ativa do BNDES (BNDES, 2012). 

 

6.1.8 Década de 2000 
 

Em meio à crise econômica, os últimos anos de FHC marcaram desembolsos recordes 

por parte do BNDES, atingindo em 2002 o volume de R$ 38,1 bilhões, cinco vezes o valor 

desembolsado no primeiro ano de governo de FHC.  

O ano de 2002 também foi marcado pelo lançamento do Cartão BNDES, ferramenta 

de acesso ao crédito por parte de micro, pequenas e médias empresas, facilitando e 

estimulando os investimentos.  O Banco realizou cerca de 130 mil operações com micro e 

pequenas empresas neste ano (BNDES, 2012). 

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva marcou sua atuação social com o lançamento 

do Programa Fome Zero, iniciativa de redistribuição de renda e tentativa de redução das 

desigualdades.  O BNDES, sob a presidência de Carlos Lessa, se comprometeu com a causa 

social, apoiando o projeto, visto também como um projeto de construção do futuro do país. 

Além do Fome Zero, o Programa de Crédito Produtivo Popular foi reformulado. O 

novo fomentador estatal de microcrédito abrangia uma vasta gama de instituições 

repassadoras de recursos, como bancos públicos federais, sindicatos, prefeituras e 

cooperativas de crédito rural (BNDES, 2012). 

Ao longo de 2004, o país apresentou sinais de crescimento do nível de emprego e do 

PIB, que possibilitaram a expansão da atuação social do governo. Reajuste do salário mínimo 

e o lançamento do Programa Bolsa Família (PBF) foram os principais marcos desta fase. 

Neste ano, o BNDES batia novamente seu recorde de desembolsos, totalizando 

aproximadamente 40 bilhões de reais (BNDES, 2012). 

Mais alguns programas voltados para apoio às MPME foram lançados, como 

Programa de Apoio ao Fortalecimento da Capacidade de Geração de Emprego e Renda 
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(Progeren), fornecendo capital de giro para incremento da produção, emprego e melhoria dos 

salários, e o Programa de Participação em Fundos de Capital de Risco, destinado à 

capitalização de micro, pequenas e médias empresas (BNDES, 2012). 

No segundo governo Lula, destaque para o lançamento do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), onde o BNDES atuou apoiando principalmente as áreas de energia e 

logística, além de auxiliar na proposição da Política de Desenvolvimento Produtivo (BNDES, 

2012). 

No ano de 2007, teve início a elaboração do novo planejamento estratégico do Banco. 

Destaque para a nova missão: “promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da 

economia brasileira, com geração de emprego e redução das desigualdades sociais e 

regionais”. Ao menos em teoria, o banco assumia em sua razão de existir, a motivação na 

redução das desigualdades. Soma-se a isto a incorporação das dimensões “inovação”, 

“socioambiental” e “desenvolvimento regional local” (BNDES, 2015a, p.10). 

O período de 2008 foi um ano de consolidação das conquistas sociais, com o 

Programa Bolsa Família atendendo a mais de 40 milhões de pessoas. 

A crise mundial, que eclodiu em meados de 2008 não impediu que o BNDES 

conquistasse importantes resultados institucionais. Como uma das principais alavancas do 

PAC, o Banco foi instrumento fundamental do Estado para minimização dos efeitos da crise, 

manutenção do nível de emprego e aumento dos investimentos governamentais (BNDES, 

2012) 

Em 2009, o BNDES superaria a casa dos 100 bilhões de reais em investimentos, 

atingindo a marca de R$ 137,4 bilhões, crescimento de 49% em relação ao ano anterior 

(BNDES, 2012). 

 

6.1.9 Década de 2010 
 

O governo Dilma Rousseff, seguiu a mesma linha do governo anterior, com grandes 

aportes na Área Social. O BNDES foi grande parceiro, suportando os principais programas do 

governo, como o PAC, Plano Brasil Maior e o Plano Brasil Sem Miséria (PBSM), sendo este 

último planejado em três grandes linhas: garantia de renda, acesso a serviços e inclusão 

produtiva. Em relação à acesso a serviços e inclusão produtiva, as linhas encontram-se em 

conformidade com a atuação do BNDES, encontrando linhas de financiamento específicas do 

banco para sustentar os investimentos (BNDES, 2012). 
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O BNDES desembolsou, entre 2011 e 2014, R$ 465 bilhões para os setores de 

agropecuária, indústria, comércio e serviços, que conjuntamente respondem por 80% dos 

desembolsos totais da instituição (OLIVEIRA, E; BONFATI, 2014). 

As crises ao longo do governo, de escala mundial e também associada à credibilidade 

do país perante o mercado global culminaram em desaceleração econômica, queda da 

demanda por investimentos e retração do volume desembolsado pelo Banco. 2015 apresentou 

um resultado de R$ 135,9 bilhões em desembolso, valores menores que 2011, conforme 

figura 6: 

Figura 6  - Desembolsos do BNDES 

 

Fonte: BNDES (2015a, p.19) 

 
 

6.1.10 A evolução do “S” 

 

O ano de 1982 marcou uma revolução dentro do BNDE. Naquele momento, o Banco 

reconhecia a incorporação de mais uma área em seu escopo de atuação prioritária, tornando-se 

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Foi importante 

também para consolidar o banco nacional de desenvolvimento como um braço de atuação do 

Estado no combate às mazelas sociais brasileiras. 

Ainda dentro da Lei 1.940, que alterou o nome do antigo BNDE, foi oficializada a 

criação do Finsocial, fundo com os quais o BNDES deveria custear os investimentos de 

caráter social. Inicialmente, a representatividade desses recursos dentro do Banco 

correspondia a 13% do total (BNDES, 2012). 

Naturalmente, em razão das fragilidades regionais mais latentes, a Região Nordeste 

receberia a maioria dos recursos em diversos projetos, alguns em parceria com a Sudene e 
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outros órgãos do governo, com foco em alimentação, saúde, habitação e outras áreas de 

necessidades básicas (BNDES, 2012). 

Em 1986 foi lançado o Caderno Finsocial, informativo que teve sua importância ao 

reforçar em sua primeira publicação, as preocupações do BNDES com as questões relativas à 

sustentabilidade e preservação ambiental (BNDES, 2012). 

No início, o Banco encontrou muitos problemas no acesso aos recursos do Finsocial, 

que por vezes era consumido pelo Governo Federal para aplicações nas quais não deveriam 

ser alocados, mas também, na burocracia envolvida na arrecadação dos recursos e, por conta 

da demora, sofriam desvalorização pela da inflação, gerando perdas financeiras para o 

BNDES (BNDES, 2012). 

A incorporação do “S” não ocorreu sem discordâncias internas. Existia uma corrente 

que entendia a função de um banco de desenvolvimento possuía outra finalidade, 

compreendendo um espectro mais amplo do que a área econômica (BNDES, 2012). 

Antes que a cultura pudesse se enraizar no Banco, Fernando Collor extinguiu o 

Finsocial em 1990, bem como a Área Social do BNDES. O Banco passava a ter um olhar 

quase exclusivo para o modelo de desestatização e redução do papel do Estado, em linha com 

a agenda neoliberal global de desenvolvimento. 

O Governo Itamar Franco não ficou totalmente excluído da agenda de 

desenvolvimento do Nordeste, lançando alguns projetos para melhorias das condições 

regionais, mas apenas no Governo Fernando Henrique Cardoso ressurgiria a Área Social do 

BNDES. Com FHC, foi criado o programa Comunidade Solidária, para combate à fome e 

pobreza. Em estudo realizado em parceria com o IBGE, IPEA e UNICEF foram identificadas 

as áreas mais pobres do país, sendo 1.072 os “bolsões de pobreza”, com mais de cinco 

milhões de habitantes na faixa de pobreza extrema (BNDES, 2012).  

Além do Comunidade Solidária, outros programas como o Vale Gás, Bolsa 

Alimentação e Bolsa Escola, entre outros, num total de 12 programas sociais atingiam cinco 

milhões de famílias. No entanto, em 1996 foi realizada a ação mais representativa do escopo 

social do governo FHC: o lançamento do Programa Brasil em Ação, estabelecendo parcerias 

com entes públicos e privados para implantar ações visando aumento do investimentos 

produtivos e visando a redução dos desequilíbrios regionais e sociais (BNDES, 2012). Os 42 

empreendimentos selecionados atuavam em diversas áreas, tais como saúde, saneamento, 

habitação, educação, agricultura, emprego. Dentro desse escopo, O BNDES apoiou 

principalmente o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, que 

apoiava pequenos agricultores familiares e assentados da Reforma Agrária (BNDES, 2012). 
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A criação, em 1996 da Área de Desenvolvimento Regional e Social no BNDES 

representava um olhar mais dedicado ao social. Essa área atuaria de forma integrada com 

demais áreas do Banco, atendendo a projetos em setores sociais básicos, como saúde, 

educação, modernização do setor público e geração de trabalho e renda, incluindo o 

microcrédito. O Programa de Crédito Produtivo Popular (PCPP) foi criado para potencializar 

a indústria de microfinanças no Brasil, através de oferta de recursos para repassadores de 

microcrédito. Assim, aumentava-se a capilaridade do Banco, que poderia chegar em áreas 

mais carentes, onde os microempresários não tivessem acesso à rede bancária. Em 1997 foi 

criado o Fundo Social, outro importante mecanismo de combate à pobreza através do apoio 

aos projetos sociais. (BNDES, 2012) 

Em 1998, foi desenvolvido o Projeto Multissetorial Integrado em Áreas de Extrema 

Pobreza, para coordenar as ações em parceria com o Governo Federal com foco na população 

de baixa renda (BNDES, 2012).  

Em 2000, numa parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e o Banco do Nordeste, iniciou-se o Projeto de Desenvolvimento Local, buscando a 

melhoria das condições de vida, ocupação e renda das populações mais pobres (BNDES, 

2012). 

A criação da Secretaria de Desenvolvimento Regional em 1999, aumentou o fluxo de 

investimentos para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

O desenvolvimento da Região Nordeste, que cresceu em torno de 55% no período 

1995-2002, contribuiu de forma contundente para a redução da pobreza no país. Números da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), realizada pelo IBGE, registraram queda 

na pobreza de 31,9% no mesmo período (BNDES, 2012). 

O ano de 2002 marcou o lançamento do Cartão BNDES, que se tornaria um 

instrumento fundamental do banco para fornecimento de crédito, principalmente com foco nas 

MPME. 

A partir de 2003, com a mudança de governo, a questão social ganhou contornos de 

importância ainda maiores. Foram priorizados projetos com atuação interinstitucional e 

intersetorial, para aumento do impacto das ações apoiadas (PICANÇO, 2013, p.51). 

O desenvolvimento com inclusão social ganhou peso dentro do Banco e importância 

dentro do planejamento estratégico. Até na avaliação de riscos dos projetos, o fator social 

ganhava caráter decisivo. Em caso de mesmo risco, seria apoiado o projeto com maior 

impacto social. O Fome Zero recebia intenso apoio do BNDES (BNDES, 2012). 
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O apoio às MPMEs foi reforçado com a criação do Programa de Apoio ao 

Fortalecimento da Capacidade de Geração de Emprego e Renda (Progeren), visando aumentar 

a produção, o emprego e a massa salarial por meio de apoio financeiro, na forma de capital de 

giro, para essas empresas (BNDES, 2012). 

O redesenho do programa de microcrédito, com credenciamento de novas instituições 

repassadoras, representou um desembolso de aproximadamente R$ 75 milhões entre 2004-

2006 (BNDES, 2012). 

Em 2007, ocorreu o início do desenvolvimento do novo planejamento estratégico, que 

culminou na nova missão, que passava a incluir a redução das desigualdades sociais e 

regionais, ainda que sem referência explícita à pobreza, na razão de existir no Banco. 

O BNDES, ao longo da década de 2000, buscou continuamente incrementar sua 

relevância perante empresas menores. Números absolutos de 2010 apontam que 93% do total 

de operações do Banco foram realizadas com as MPME. De 2008 a 2010, os desembolsos via 

Cartão BNDES saltaram de 846 milhões de reais para R$ 4,3 bilhões, com mais de 320 mil 

operações (BNDES, 2012). 

A pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, 2012, revelou a redução da 

distância entre os mais ricos e pobres entre 2001 e 2011. 

O Plano Brasil Sem Miséria, criado em 2011, aliado ao aumento de ações do BNDES 

voltadas para o auxílio à população de baixa renda refletiram em uma melhoria dos 

indicadores nos anos posteriores. 

 

Figura 7  - Linha do Tempo - Pessoas Pobres 
 

 

Fonte: IPEADATA (Acesso em 20/10/2016, 17:29) 
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A transição para um novo governo no ano de 2016 coloca o Banco em momento de 

redefinição estratégica e a atuação sobre a pobreza ainda não pode ser totalmente 

compreendida.  

 

6.2 Entrevistas 
 

A análise do material culminou na consolidação dos assuntos abordados em 5 tópicos 

principais, assim divididos: 1) Da Origem do Banco à incorporação do “S”; 2) 

Relacionamento com Entes Públicos e Privados – Parceria ou Concorrência?; 3) Gestão da 

pobreza pelo BNDES 4) Experiências Reais – Casos de Cooperativas; 5) Descobertas 

Adicionais 

  

6.2.1 Da Origem do Banco à Incorporação do “S” 
 

Esta seção objetiva mostrar a forma como o Banco foi visto nas origens e os 

fundamentos e objetivos sob os quais ele foi criado no governo do Presidente Getúlio Vargas. 

Percebe-se que uma rigidez cultural dentro da instituição carregou diversos conceitos desde a 

fundação até os dias atuais. 

Além disso, observar as mudanças ocorridas no Banco a partir da incorporação do “S”, 

1982, em relação à abordagem da pobreza dentro do BNDES. 

6.2.1.1 Origem  

 

Fica claro no discurso dos entrevistados e na coleta dos depoimentos contidos na 

literatura do BNDES que, na origem do Banco, a discussão da pobreza era tema 

completamente marginalizado, se não inexistente na pauta de discussões estratégicas. O foco 

era o desenvolvimento industrial e a atuação efetiva como banco, ou seja, em busca de retorno 

sob uma perspectiva econômico financeira: 

O banco tem mais de 60 anos então, ao longo do tempo essa missão [de 

redução da pobreza]... O Banco foi se aproximando dessa missão, isso não 

foi desde o início, era um desenvolvimento numa visão mais industrial de 

substituição de importação. (E2) 

 

No momento em que ganha o nome “Banco”, a instituição tem que 

emprestar dinheiro com retorno; se é “Nacional”, precisa ter atuação em todo 

o país; e se é “de Desenvolvimento Econômico”, deve estar comprometida 

com o progresso. Eu tenho a impressão de que o nome, em si, condicionou 

de forma positiva a equipe do BNDES a operar nesses termos: buscando 

retorno, atuando em todo o país e apoiando a economia. (JUVENAL 

GOMES, 1982 apud BNDES 2012, p.14) 
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O caminho natural do banco é o caminho de operação com empresas. [...] O 

problema é como o banco recebeu essa missão do governo lá atrás, as 

primeiras gerações foram transmitindo para as gerações posteriores essa 

noção de que tem que ser conservador, e eu estou financiando projetos que 

tem retorno, se não tiver retorno não vou financiar, “ah, mas tem impacto no 

desenvolvimento”, ok, vamos tratar de desenhar algo que permita ter 

impacto no desenvolvimento e retorno, e se tiver retorno financia.  (E1) 

 
A área de atuação do BNDES focava as áreas de energia e transporte e, 

principalmente, indústrias básicas. Energia para sustentar grandes projetos, 

como a Hidrelétrica de São Francisco, Furnas, Cemig e outros. Transporte, 

com ênfase na estrutura de portos e ferrovias. E indústrias básicas nas áreas 

de siderurgia, mecânica pesada, química. (CLEANTHO LEITE, 1982 apud 

BNDES, 2012, p.24) 

 

Foi apontada por um entrevistado uma classificação de importância das letras que 

compõem a denominação do Banco, explicitando assim a marginalização do Social: 

 
Se eu voltar a uma frase bastante emblemática da cultura do banco 30 anos 

atrás, alguém disse assim: “Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social, nesta ordem”, então primeiro é um banco, e esse banco recebeu lá 

os projetos da Comissão Administradora dos Estados Unidos, ele tinha que 

desenvolver a tecnologia de financiamento bancário, análise de projeto, 

projeção, garantias... Em torno dos projetos de infraestrutura e de insumos 

básicos, indústrias ou empresas estatais, que sejam alguma coisa sempre do 

ponto de vista empresarial e com retorno. (E1) 

 

Por fim, foi levantada uma forma de submissão do Banco aos interesses dos Estados 

Unidos, desde sua fundação. O conceito de dominação se embutiu em um discurso 

selecionado, embora desprovido de tal significado para o depoente: 

 

A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos foi um dos organismos pelos quais 

os Estados Unidos tentaram exercer sua hegemonia sobre a economia 

mundial e organizá-la a seu modo. Isso não quer dizer que o modo como eles 

a organizaram foi hostil ao nosso próprio desenvolvimento. (IGNÁCIO 

RANGEL, 1982 apud BNDES, p.17) 

 

6.2.1.2 Incorporação do “S” 
 

A incorporação do “S” não encontra avaliação uniforme por parte dos funcionários e 

ex-funcionários. Embora se tenha a opinião dessa incorporação ter sido um processo natural, 

fruto de um tema já discutido no Banco, a maioria dos dados aponta em direção 

completamente oposta, com críticas ao modo de inserção do social ao Banco: 

Eu acho que o S já estava no coração do Banco. Os analistas do BNDES 

sabiam da existência de uma grave questão social no Brasil. Ao longo 

daqueles anos em que o Fundo Social esteve com o BNDES, nós tivemos a 

oportunidade de financiar uns quinhentos projetos, cobrindo um espectro 

muito amplo e acumulando uma cultura sobre essa questão realmente 
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importante. Na hora em que o corpo de funcionários se impregnou dessa 

questão, ela entrou no coração do Banco, tanto que, após o governo Collor, o 

“S” voltou a existir dentro do BNDES de fato. (CARLOS LESSA, 2012 

apud BNDES, 2012, p.87) 

 

A opinião acima não encontrou eco nos outros depoimentos coletados. 

Desconhecimento do tema, por parte dos funcionários e da própria instituição, e a grande 

distância entre o papel social em contraponto às práticas de financiamento dos grandes 

projetos e a razão originária de existir do Banco foram levantados: 

A criação da Área Social foi um fato muito externo ao Banco. A origem 

dessa área foi muito contestada. (...) Na Área Social, tivemos muito contato 

com isso. Foi uma surpresa. Como o Banco tinha a tradição de atrair gente 

progressista, várias pessoas se interessaram por essa área, mas nós fomos 

trabalhar nesse negócio de Área Social sem saber o que era. (LUIZ 

ORENSTEIN, 2002 apud BNDES, 2012, p.84) 

 

O S foi uma grande novidade para a qual, no meu entender, o Banco não 

estava preparado. Então, houve um tempo de certa perplexidade, que não foi 

curto. Pensou-se até, em determinada época, em suprimir o S. Eu me lembro 

que, na transição do Sarney para o Collor,chegou a se pensar em levar o S 

para a Caixa Econômica.Isso tudo foi discutido, mas foi mantido. Hoje o 

Banco já absorveu a Área Social e vem fazendo um excelente trabalho, mas 

não foi fácil. Não foi nada fácil. (RUY COUTINHO, 2002 apud BNDES, 

2012, p.85) 

 
O tema social é estranho ao Banco, por definição. Primeiro porque lá atrás 

havia uma noção um pouco automática do social, se a gente tiver indústria, 

se a gente tiver infraestrutura, o social virá atrás. Segundo porque as práticas 

associadas ao mundo, “bancarização” dos projetos de empresas estatal e 

privadas, é diferente das práticas sociais de financiamento tipicamente 

social, seja porque isso não é desenvolvimento, seja porque eu não sei fazer. 

(E1) 

 
A maneira como o S foi encaixado no banco, ele veio de fora para dentro lá 

em 82, como Finsocial. Ele realmente foi um enxerto, digamos assim. [...] O 

S realmente ele está inútil, ele não está bem encaixado, para ele estar 

encaixado precisa ter um conceito de desenvolvimento como se ele estivesse 

presente organicamente. Embora, lá fora, ele esteja aqui dentro ele não 

chegou, ele não se confundiu com o tronco, ele continua sendo um galho, 

talvez uma outra espécie. E aí, realmente as dificuldades são recorrentes e o 

banco tenta lidar com isso, mas sempre de uma maneira lateral e com muita 

dificuldade. (E1) 

 

 

6.2.1.3 Representatividade da Área Social 
 
 

Além da compreensão do sentimento interno na criação da Área Social, fundamental 

compreender sua representatividade dentro do Banco ao longo das décadas. Como citado no 



72 
 

capítulo sobre a história do Banco, o Social sofreu uma ruptura ao longo do Governo Collor, 

sendo reincorporado por FHC em 1996: 

 

No fim dos anos 1970 e início dos 1980, o modelo econômico dava sinais de 

desgaste, principalmente na balança comercial. No Banco, tentou-se então 

enfatizar a Área Social como um programa autônomo, com recursos 

independentes. Houve uma grande discussão interna, pois se contra 

argumentava que os projetos clássicos não deixavam de representar uma 

ação social quando geravam empregos. Quando se incorporou o S à sigla, 

perdeu-se tempo e energia discutindo o que fazer com ele e esse debate 

durou muito. Hoje, tudo está bem mais estruturado. Todos os agentes 

entendem melhor que o BNDES tem na Área Social um papel que 

complementa sua ação no desenvolvimento econômico. (NILDEMAR 

SECCHES, 2002 apud BNDES, 2012, p.82) 

 
O BNDES tinha tido uma Área Social na década de 1980, que, basicamente, 

operava com recursos do Finsocial. Recriou-se uma Área Social em 

fevereiro de 1996. O que era o nosso desafio? Era fazer o Banco chegar a 

clientes que nunca tinha atingido. Como desenhar produtos financeiros para 

essa clientela não tradicional? A segunda dificuldade era que o tal do 

“social” – a gente fala de social como se fosse uma coisa simples, mas 

representa um mundo. A desigualdade social tem várias faces. Pensar em 

serviços sociais básicos é pensar em água, esgoto, saneamento, habitação, 

saúde, educação...E, ainda, pensar no social não é só pensar em saúde, 

educação e infraestrutura; é pensar também em renda. Se aquela população 

não tem renda, isso gera um desafio muito grande para as políticas setoriais. 

(BEATRIZ SILVA, 2002 apud BNDES, 2012, p. 131) 

 

No início, tudo que circulava pelo Banco foi sendo aos poucos distribuído 

para as áreas sociais do governo. A Área Social foi extinta quando o Collor 

assumiu. O pensamento era outro. (PAULO LIBERGOTT, 2012 apud 

BNDES, 2012, p.86) 

 
A ideia de que a atuação econômica não pode se desvincular da social 

constitui o conceito moderno de sustentabilidade. Sustentabilidade é tudo, 

passa por meio ambiente, saúde, educação, habitação, transporte. Então, a 

atuação do Banco passou a ser mais integrada. 

(GABRIEL STOLIAR, 2012 apud BNDES 2012, p.83) 

 
O volume desembolsado pela Área Social é pequeno se comparado às áreas 

grandes, como infraestrutura e indústria, mas o efeito multiplicador daquele 

investimento é muito grande. É lógico que na indústria e na infraestrutura 

existem também os benefícios derivados do investimento, como geração de 

emprego etc. Mas na Área Social você tem isso tudo e ainda tem a 

possibilidade de melhorar as condições de vida de algumas pessoas. Esse 

talvez seja um grande diferencial e a importância de ter uma Área Social 

dentro do Banco. (GABRIEL VISCONTI, 2012 apud BNDES, 2012, p.152) 

 

Questões estruturais importantes, que tanto possibilitam quanto restringem a des-

subalternização do “S”, em termos de atuação prática foram apontadas. Algumas barreiras 

internas também foram apresentadas com relação ao DIPRO, inclusive de destaque para os 
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membros ou de discriminação de outras áreas, minimizando sua importância sob um olhar 

interno do BNDES: 

Um lado muito bom do banco é que você não tem discriminação salarial, 

então um cara chefe de departamento ele ganha igual lá no social e aqui no 

financeiro, nas grandes capitais, uma remuneração igualzinha, a 

possibilidade de ascensão é a mesma. Mas, simbolicamente, não é a mesma 

coisa, as carteiras são pequenas e, bem ou mal, as pessoas são medidas por 

suas carteiras. Não é um impeditivo para carreira das pessoas, mas você terá 

mais destaque se você tiver [participando de projetos de grande 

investimento]... (E1) 

 

O não reembolsáveis [Fundo Social] está ali dentro do DIPRO e um pouco 

espalhado nos outros departamentos. Ele, nos outros departamentos, é um a 

mais, lá não. Lá é basicamente o dia a dias das pessoas, nos outros é... O cara 

financia uma usina de açúcar e álcool e um pedacinho dele [é voltado para 

investimentos sociais]... E vai dar uma dor de cabeça totalmente 

desproporcional ao dinheiro. (E1) 

 
[Através da Área Social]a gente já estava se aproximando mais de setores 

com uma rentabilidade mais baixa e com incertezas , que o banco teve que 

aprender como lidar, e muita resistência interna. Por que os mais antigos 

diziam que não era desenvolvimento. (E1) 

 

6.2.1.4 Atuação da Área Social 
 

Quanto às ferramentas e instrumentos da Área Social, foram destacados o programa de 

microcrédito, o Fundo Social e também o Cartão BNDES, que atingem diretamente pessoas 

situadas nas linhas de pobreza diretamente ou movimentando um ecossistema que proverá 

aumento de empregos para os mais pobres:  

Na verdade, o BNDES já tem instrumentos e políticas que contribuem, [...] 

tem o microcrédito, tem os programas não reembolsáveis, que dão suas 

contribuições mais específicas [...] Então, isso é o crédito de toda a atuação 

do banco, ele tem esse objetivo primeiro, qualquer crédito de qualquer linha, 

ele quer geração de trabalho e emprego. Que, de certa forma indireta, 

contribui com a redução da pobreza principalmente se ele gerar empregos de 

base da pirâmide. (E2) 

 

E mesmo que não gere emprego para quem está na base da pirâmide ele 

gerando pra quem está um pouco acima, essa pessoa vai contratar uma 

empregada, vai contratar um prestador de serviço, que vai estar dentro da 

base de pirâmide. (E3) 

 

É uma visão da cadeia produtiva, tantos os grandes negócios, as grandes 

empresas, os grandes empreendimentos, e tem também as linhas que o 

BNDES atua indiretamente como, por exemplo: o cartão BNDES. Que 

mesmo assim, o cartão BNDES tem um ticket médio de R$ 14 mil por 

crédito que, quem toma esse crédito? Não é uma pessoa pobre, é um 

empreendedor. Mas é um microempreendedor que vai ter alguns 
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empregados, que já tem dois, ou três, ou cinco empregados. E aí, nessa 

cadeia que ele vai chegando às pessoas. (E2) 

 

Dentro da atuação da Área Social, percebe-se atualmente que a atuação se dá de forma 

indireta, por parceria com agentes de crédito (microcrédito) e instituições (Fundo Social) que 

proporcionem maior escala aos investimentos. Tal modus operandi é estratégico para 

aumentar a capilaridade dos benefícios oferecidos. O “fator multiplicador” dos recursos 

envolvendo o sistema governamental de bancos, também é algo que expande o potencial 

impacto das operações e projetos sociais do Banco e do governo: 

 

A gente não atua diretamente com microempreendedor, nós repassamos esse 

recurso para uma instituição intermediária que repassa o crédito para o 

microempreendedor, e ela recebendo esse recurso, tem um prazo para nos 

pagar que é de 60 a 96 meses. Durante esse período, ela pode com aquele 

mesmo recurso fazer diversas operações de microcrédito sem 

necessariamente devolver o recurso para o BNDES, que o prazo de 

empréstimo para o microempreendedor, dependendo da região, vai de variar 

entre 6 a 18 meses, não muito mais do que isso. Então apesar do valor que 

sai do BNDES ser relativamente baixo no primeiro momento, como esse 

dinheiro fica na Instituição e ela pode ficar girando esse recurso dentro dela 

ele acaba se multiplicando [...] A gente tem números que dizem que no 

período de 2005 a 2015 foram desembolsados aproximadamente 950 

milhões de reais. Desses 950 milhões [de reais], isso representou na ponta 

em torno de 3.8 bilhões [de reais] de operações e no período foi 

aproximadamente 1 milhão de operações com microempreendedores. Esses 

números são desde 2005, que coincide com a criação do Programa Nacional 

de Microcrédito Produtivo Orientado, a gente tem experiência no 

microcrédito desde 96, foi o primeiro formato, ao longo de 96 a 2003 ele 

teve uma evolução, e aí a partir de 2005 com a experiência que a gente teve 

entre 96 e 2003, a gente reformulou aquele programa inicial e coincidiu com 

o lançamento do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. 

(E3) 

 

Outro destaque da atuação da Área Social é a questão da economia solidária, que será 

explorada também na apresentação das experiências das cooperativas beneficiadas, ao final 

desta seção. O modelo, que desafia o padrão tradicional de destinatários da financialização do 

BoP, é apoiado de forma destacada no Banco, ocorrendo inclusive premiações para boas 

práticas em economia solidária (BNDES, 2015), intercâmbios com órgãos internacionais 

(BNDES, 2008), além de acordo de cooperação com outras instituições (BNDES, 2010): 

 

A Área Social começou a trabalhar muito a questão da economia solidária 

[2006]. Foi quando o Desol [Departamento de Economia Solidária] começou 

a pensar em crédito, microcrédito para os pequenos, para gerar emprego e 

renda, para aquela pessoa que não tem condições de conseguir um 

financiamento num banco, porque não tem renda para comprovar, não tem 
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garantia, não tem nada. Então a gente começou a trabalhar isso, o Banco 

começou a pensar dessa maneira: “Vamos gerar emprego trabalhando com a 

pequena e com a média empresa.” (CLAUDIO ALMEIDA, 2012 apud 

BNDES, 2012, p.159) 

 

O modelo de microcrédito oferecido pelo Banco, embora com público-alvo dentro das 

mesmas condições sociais que o microcrédito BoP, em sua concepção original, claramente se 

distingue com relação à sua finalidade. Aqui, trata-se majoritariamente de microcrédito 

produtivo: 

Isso é uma coisa importante de se frisar, a gente financia o microcrédito 

produtivo, não é o microcrédito de consumo. Para diferenciar, vamos supor, 

uma pessoa vai comprar um freezer para colocar na sua casa, a gente entende 

que é microcrédito de consumo. (E2) 

 
E mesmo dentro de uma cooperativa dessa, tem vários serviços financeiros, 

o recurso do BNDES é para o microcrédito produtivo. Então, ela tem várias 

coisas mas o nosso recurso é o funding para ela operar com microcrédito 

produtivo. (E3) 

 

Estabelecendo um paralelo com a teoria de gestão da pobreza do BoP, o microcrédito 

produtivo se posiciona como um mecanismo do BoP 2.0, ou seja, evoluindo de empréstimos 

com finalidade de consumo para um modelo de “financing” voltado para inserção do “novo 

pobre” na cadeia produtiva, embora aqui, não seja necessariamente vinculado aos processos 

das grandes corporações. 

 

6.2.2 Relacionamento com Entes Públicos e Privados – Parceria ou Concorrência? 

6.2.2.1 Parcerias do microcrédito 
 

Quanto às parcerias do microcrédito, destaque para o papel dos agentes de crédito, que 

podem ser representantes de instituições bancárias ou cooperativas de crédito, esta última 

citação com grande importância dentro da ótica de empoderamento dos mais pobres e divisão 

igualitária dos benefícios. A interação do Banco com esse tipo de parceiro desafia a 

financialização via BoP, pois o perfil dessas organizações é de compartilhamento igualitário 

dos ganhos, em linha com os fundamentos da economia solidária, em detrimento ao modelo 

de “ganho do sustento no mercado”, proposto pelos defensores do mercado livre 

(BATEMAN; CHANG, 2009). 

 

Dentro desses canais de acesso, a gente tem uma gama diversificada de 

instituições que a gente atua. A gente atua com OSCIPs de microcrédito, que 

são organizações sociais [...]que não tem a finalidade de gerar lucro, [...] 

cooperativas de crédito, [...] elas já tem uma outra característica porque elas 
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já tem um conhecimento prévio do microempreendedor, via de regra, a taxa 

de juros que elas cobram é bem mais baixa. Mesmo porque como eles são 

uma instituição financeira, eles têm uma gama diversificada de produtos, 

eles oferecem conta corrente, conta poupança, seguro, e eles acabam 

diluindo o custo daquela estrutura nos outros produtos, conseguem oferecer 

microcrédito em um valor mais baixo. Sendo que, a cooperativa tem aquela 

filosofia de que o resultado que foi gerado vai voltar para os cooperados, 

então também tem essa lógica.  (E3) 

 

O objetivo principal da cooperativa é prestar um serviço para o cooperado. 

Se a gente falar de uma cooperativa de produção, seja adquirindo a matéria-

prima do produtor, se for uma cooperativa de crédito, fornecendo produtos e 

serviços financeiros mais adequados para os seus cooperados, assim, tem a 

visão de ter resultados sim, mas principalmente de atender a uma 

necessidade de uma demanda dos cooperados que fazem parte daquela 

cooperativa. (E2) 

 

Os agentes de crédito deverão fornecer orientação aos tomadores de empréstimo, 

prospectar novos clientes e realizar a gestão da inadimplência: 

Pode até avaliar, que uma figura importante no microcrédito, é o agente de 

crédito. O que é a diferença desse microcrédito produtivo orientado? É 

exatamente isso, não é só esperar que um empreendedor bata em uma 

agência de crédito e tomar o crédito. Primeiro que você parte de pequenos 

empreendedores que normalmente tem um nível de formação, de 

escolaridade baixo, então o importante desse papel do agente de crédito é 

que, muitas vezes, ele vai junto do empreendedor e ele, junto com o 

empreendedor, ele vai fazer umas contas ali e avaliar inclusive qual o valor 

de crédito adequado para aquele empreendimento que ele tem, então quanto 

que ele deveria tomar e fazer um acompanhamento para ver a aplicação 

desse recurso. Quer dizer, então quando tem esse acompanhamento, primeiro 

que você garante na primeira avaliação, que o tamanho do crédito que você 

vai dar é do tamanho que o negócio dele precisa, e você acompanhando a 

utilização do crédito, você garante que ele está aplicando aquela atividade 

que vai ter retorno, que vai ter como pagar de volta o crédito. Então essa 

figura é uma figura central. (E2) 

 

Via regra, qual é o papel do agente de crédito? Prospectar os novos clientes e 

antigos, Verificar qual é a necessidade do crédito, elaborar a proposta de 

crédito para ele. (E3) 

 

Posteriormente, [a função do agente de crédito] verificar a aplicação daquele 

recurso, se a pessoa foi até o agente de crédito pedir um recurso para 

comprar uma máquina de costura, o agente de crédito tem que ir lá e 

confirmar depois se ela realmente comprou a máquina de costura ou não, e 

se não comprou tomar as medidas que são cabíveis; Não só isso, mas 

também acompanhar mês a mês a evolução daquele microempreendedor, 

verificar se está tudo bem com ele, se ele teve algum problema, até mesmo 

para antecipar essa questão da inadimplência. [...] A gente tem uma cláusula 

que a gente coloca junto as Instituições, que a inadimplência de 30 dias não 

pode ser superior a 5%, se ultrapassar 5% ela vai ter que fazer uma série de 

ajustes para se readequar a este indicador. O histórico de inadimplência 

nessas instituições, via de regra, gira em torno de 3/3,5%, algumas são bem 

abaixo disso e outros um pouco acima, via regra, é abaixo de 5%.[...]ele 
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[agente de crédito] também tem uma outra meta que é a inadimplência da 

carteira dele. Se ele começa a fazer muitas operações, e a inadimplência dele 

começa a crescer muito, o que ele está ganhando em um ele começa a perder 

em outro, então muitas vezes, quando acontece do agente identificar que na 

carteira dele está crescendo muito a inadimplência, ele acaba ficando um 

pouco mais no escritório, fazendo um trabalho de cobrança, de recuperação, 

tentando entender por que aquele microempreendedor atrasou. (E2) 

 

6.2.2.2 Parcerias do Fundo Social 
 

Já para o Fundo Social, ou crédito não reembolsável, os principais parceiros são 

Institutos ou Fundações Privadas, muitas vezes representantes das corporações multinacionais 

(defendidas na teoria do BoP), mas, segundo os entrevistados, com um propósito realmente 

voltado para prestação de serviço com impacto no Social do entorno em que atua. Tal 

propósito encontra questionamentos dentro da literatura crítica, que aponta para um papel de 

submissão frente às organizações-mãe, em prol do projeto de expansão do papel de 

dominação das corporações neoliberais. No entanto, o Banco não pode abrir mão desse tipo 

de parceiro em razão de sua restrição operacional e a necessidade de capilarizar sua atuação. 

Além disso, segundo os entrevistados, são apontados como agentes com boas capacidades de 

gestão e acompanhamento dos projetos: 

 

[Para crédito não reembolsável] são Institutos ou Fundações privadas, mas 

sem fins lucrativos, ou seja, pode ser o Instituto Votorantim, é uma empresa 

privada, a Odebrecht é empresa privada, as empresas são privadas, mas eles 

têm um Instituto, uma Fundação, que não tem fins lucrativos e ali só é feita 

uma ação sem fins lucrativos, são esses institutos que a gente tem parceria, 

não é com a empresa. (E3). 

 

Então, a primeira coisa que a gente quer com o parceiro é que ela consiga 

dar escala, que assim como é no microcrédito e no BNDES como um todo, a 

gente não tem essa capilaridade, não tem as agências para dar esse 

atendimento. Então o parceiro ele tem que conseguir capilaridade, ou seja, 

ele tem que chegar a muitos possíveis beneficiários nossos. A outra é o que a 

gente quer dele. A gente quer a capacidade de gestão, capacidade 

operacional, de fazer um acompanhamento de um bom uso desse recurso. 

Então, essas duas coisas são importantes, ele tem que ter um porte grande, a 

atuação do BNDES é nacional então, preferencialmente, o parceiro ideal 

seria aquele que tivesse uma abrangência nacional, só que poucos parceiros 

têm essa característica. E capacidade operacional, de fazer o 

acompanhamento chegar lá na ponta, de acompanhar, fazer toda uma 

acessória, prestar contas para a gente. (E2) 

 

Na origem a gente atuava diretamente com as cooperativas de produção. A 

experiência que a gente teve com ele foi que, dado as diversas carências que 

esse público tinha, a execução dos projetos demoraram muito mais do que 

nós imaginávamos, um dos fatores que levaram a gente procurar trabalhar 

com parceiros foi exatamente ter alguém que tivesse capacidade de estar 
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próximo dessas cooperativas, desses cooperados, para evitar que alguns 

problemas, que alguns atrasos que a gente observou no Proinco (Programa 

de Investimentos Coletivos Produtivos) ocorressem [...]um dos motivos que 

levou a gente a trabalhar através de parcerias, ela privada ou pública, foi 

exatamente a gente ter alguém que ficasse mais próximo das cooperativas 

para apoiá-los nessas situações, na obtenção uma licença de funcionamento, 

uma licença ambiental, ou mesmo na execução na obra em si, em 

determinado galpão. (E2) 

 

O engajamento do parceiro é garantido por meio de exigência de contrapartida, 

assegurando que parte do capital investido, provenha dos institutos e fundações. 

 
Todo o apoio que a gente faz com essas parcerias, o que a gente pede até 

para pedir um comprometimento dos parceiros, seja dos públicos ou dos 

privados, a gente pede no mínimo 50% de contrapartida. Por que eles 

também estão colocando dinheiro, eles têm que cuidar desse dinheiro com 

zelo como deles de fato é. (E2) 

 

6.2.2.3 Projetos com Entes públicos 
 

Na parceria com entes públicos, são explicitadas algumas fragilidades e, 

comparativamente, um pior desempenho em relação aos parceiros da iniciativa privada. A 

análise dos depoimentos sugere que o BoP e sua literatura suporte não está de todo 

equivocada, mas revela também uma necessidade de evolução desse modelo de parcerias, que 

poderia surgir através de uma maior autonomia do Banco, desafiando um modelo de 

subalternização frente ao Governo Federal. 

 
De fato nós temos a percepção de que com parceiros públicos têm uma 

morosidade maior para executar os projetos e com os parceiros privados tem 

um pouco mais de facilidade para executar os projetos. (E3) 

 

Uma frente seria que ele fosse no máximo executado em um mandato, para 

evitar os problemas de transição, mas são projetos que normalmente 

demandam mais tempo, que nem sempre começam no primeiro ano de 

mandato. A outra que é que a gente busca, na medida do possível, que 

tenham, por exemplo, profissionais concursados acompanhando operação 

dentro do Estado, ou seja, menos suscetível que o conhecimento não 

permaneça.(E2) 

 

Já aconteceu casos da gente de um prefeito que foi reeleito, a operação foi 

contratada no último ano do mandato, só que ele foi reeleito e ele mesmo 

deu descontinuidade na documentação. Não basta só o governante ser 

reeleito, é que o governo muda, a configuração do governo de um partido, de 

quem é responsável por Secretarias, isso muda, é um risco que a gente tenta 

mitigar evitando contratar. (E3) 

 

Um dos problemas que a gente enfrenta nessa questão do recurso não 

reembolsável na parceria com os estados, é exatamente essa falta de uma 
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equipe dedicada. [...] em um determinado momento, o Estado coloca uma 

equipe extremamente dedicada, que a coisa está indo muito bem, chega lá 

em algum momento, por uma questão qualquer, tem um rearranjo político 

dentro do Estado e aquele trabalho meio que se perde. É bem mais complexo 

trabalhar com cliente público, nesse tipo de parceria. (E3) 

 

6.2.2.4 Papel das corporações na superação da pobreza 
 

Neste ponto, o principal interesse do entrevistador é sobre a atuação das grandes 

corporações na estruturação e condução de políticas sociais. Reforça-se apenas que esta 

atuação não se dá somente em modelo de parcerias com o Banco, sob um formato de que as 

corporações seriam executoras de uma ação coordenada pelo BNDES. Em muitos casos, o 

que se vê é uma ação efetivamente independente, sendo as grandes multinacionais e 

transnacionais as provedoras do “milagre” do desenvolvimento social, assumindo o processo 

de ponta a ponta, ou seja, elaborando, financiando e executando as políticas. O que se buscou 

compreender é de que forma um banco nacional de desenvolvimento, representante do braço 

do Estado enxergaria essa “competição”, se assim se possa referir-se, dos entes privados no 

ecossistema da pobreza. Tal questionamento se move tanto sob uma análise externa, no 

ambiente de pobreza, quanto interna, quando se percebe que grande parte dessas corporações 

são “estrelas” em outras divisões do Banco. O “S”, sob manifestada posição subalterna dentro 

do BNDES, desperta interesse em relação ao seu posicionamento sobre essa dinâmica inerente 

aos desenvolvimentismos do próprio Banco. 

Nota-se que não há, num primeiro momento, resistência ao modelo supracitado. 

Percebe-se na voz de alguns entrevistados a manifestação do interesse das corporações que 

extrapolam o bem social comum. 

 

Eu acho assim, a concorrência é positiva, se tiver concorrência para fazer 

investimento social... Nem divulgaria que é concorrência, pelo contrario, 

acho que são complementares. Na grande maioria das vezes os investimentos 

são complementares. (E2) 

 

Mas aí é que está: essas organizações privadas é lógico que o objetivo delas 

é o que antigamente se chamava marketing verde, ter um retorno de imagem 

muito maior que o recurso que está sendo aplicado, hoje o que a gente 

observa é que mesmo essas instituições privadas quando elas vão atuar no 

social agora, elas estão tendo uma preocupação em ouvir alguns atores 

locais, porque elas já perceberam que simplesmente chegar e fazer uma 

intervenção social não é o suficiente, elas tem que saber exatamente aonde 

elas estão intervindo, [...] ela já tem uma preocupação de tentar entender 

também como funciona a comunidade e o que a comunidade precisa para 

fazer um apoio mais efetivo possível. Porque senão [...] quando ela sai, 
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aquela coisa se desestrutura. Então aquele próprio trabalho, aquele recurso 

que ela investiu, ele não deixa legado. (E3) 

 

Se o prefeito estiver fazendo uma política medíocre, de curto prazo, ele [o 

empresário] vai dizer “bom, eu fiz a minha parte, seu governante eleito pediu 

e eu atendi”. Que é uma questão conceitual e prática importante, “até onde 

eu deveria ir?”. E o que vale para a empresa vale também para o BNDES, 

como eu vou entrar na seara do prefeito? Que direito eu tenho de fazer isso? 

(E1) 

 

Quanto ao real domínio do tema por parte das corporações, encontra-se discordância 

de opiniões dos entrevistados. 

O Instituto de uma empresa, eles dominam [o tema], são pessoas que tem 

conhecimento da realidade social, sabem fazer intervenção e elas 

internamente, na relação com a empresa-mãe, precisam negociar com ela, 

que muitas vezes, ainda tem ideia de marketing, eles tem que internamente 

negociar, falar “não, a realidade é essa”, então essas instituições maiores são 

as que o BNDES faz parceria normalmente. (E2) 

 

O que é a lógica da linha de investimento social na comunidade, não é para 

empresa. Se ele tiver uma ação em relação a seus fornecedores isso é 

financiado normalmente, não vai ter grande drama, mas é totalmente lateral 

em relação ao negócio dele e o banco, por várias razões, é inteiramente 

compreensível, ele não consegue oferecer um conforto às empresas. (E1) 

 

Por fim, resta inclusive a sensação de que as empresas carecem inclusive de 

uma assistência maior do Banco, nos casos em que atuam como parceiros. 

Ele [BNDES] interage para ver o que é mais adequado, mas as empresas 

gostariam que houvesse maior interação porque, muitas vezes, quando elas 

tem boa vontade elas não sabem direito o que fazer. (E1) 

 

Dentro do atual desenho e posicionamento da área dentro do Banco, tal aumento de 

assistência é inviável para um subalterno que concorre com outras divisões do Banco e 

adversidades do Neoliberalismo. 

 

6.2.3 Gestão da pobreza pelo BNDES 

6.2.3.1 Referência à pobreza 
 

 

Aqui, discute-se a real extensão e importância do tema pobreza, assim referido, dentro 

da agenda do BNDES. Foi constatado que o termo pobreza não é utilizado dentro da dinâmica 

do Banco, optando-se por redução das desigualdades como substituto mais usual. Embora 

possam estar relacionados, os conceitos de pobreza e desigualdade não refletem exatamente o 

mesmo significado. É possível, por exemplo, haver desigualdade sem ocorrência de pobreza 

(PEREIRA, 2010; DA SILVA, 2015). Além disso, um olhar que extrapola apenas a Área 

Social revela a carência de um planejamento de dentro para fora. Tal fragilidade expõe ainda 
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mais o “S” dentro da instituição, pois é nítido que ele não se encaixa ou conforma de forma 

efetiva dentro da agenda estratégica do Banco. A história demonstra que mudanças políticas 

colocam em xeque a continuidade da área. 

 

O Banco não fala e superação da pobreza, historicamente, não é um termo 

que se usa. Para ele não se fala em pobreza, a pobreza não está no discurso 

do BNDES como está no discurso do Banco Mundial. Pobreza extrema é o 

foco do Banco Mundial, no BNDES não. Isso tem a ver com o modelo de 

negócio do BNDES. (E1) 

 

Redução da pobreza, assim esse termo, dessa forma, não é especificamente 

colocada, acaba atuando na redução da pobreza mais por essa linha da 

redução das desigualdades, principalmente as regionais [...] A pauta redução 

da pobreza surgiu assim, especificamente, no governo anterior que teve o 

Plano Brasil sem Miséria. E aí, teve uma pauta meio que de fora para dentro, 

ou seja, do Governo Federal, mas como política, naquele momento foi 

colocado assim, temos o Plano Brasil sem Miséria, e foram acionados os 

órgãos de governo, inclusive BNDES, no sentido: “BNDES, o que vocês têm 

que pode contribuir com a redução da pobreza?” (E2) 

 

 

A rigidez cultural do Banco apresenta reflexos aqui. No discurso de E1, a mente do 

Banco nas raízes do desenvolvimento industrial ainda bloqueia a incorporação de novas 

discussões dentro da agenda do Banco: 

O BNDES é filho da industrialização, da substituição de importações, do 

pensamento desenvolvimentista dos anos 50, e ele não mudou a forma de 

pensar, eu acho, não houve em nenhum momento que eu me lembre 

nenhuma reflexão séria, cuidadosa e profunda sobre o que deveríamos fazer, 

se é que deveríamos fazer algo,  em relação a pobreza. (E1) 

 

O modo de atuação do Banco em relação ao tema pobreza revela-se bastante frágil 

soba ótica dos entrevistados: 

 
Quando você chega na pobreza, muitas vezes, requerem modos diferentes de 

trabalhar e isso é feito com muita dificuldade, olhando a organização como 

um todo, isso não quer dizer que as unidades que lidam com isso não 

consigam se adaptar. (E1) 

 

6.2.3.2 Redução das Desigualdades como Elemento da Missão 
 

No nível do planejamento estratégico do BNDES, embora a redução das desigualdades 

tenha sido incorporada nos últimos anos, isto não significa, de acordo com um dos 

entrevistados, uma incorporação efetiva do tema à agenda prioritária do Banco: 

 

Está lá a desigualdade na missão dele, assim como está um monte de coisa, é 

uma missão “ao infinito e além”, então isso realmente é superdimensionado. 
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Se eu fosse presidente do banco eu começaria revendo a missão, ou se eu 

não revisse a missão teria que dar mais conteúdo a certos elementos que 

estão ali. (E1) 

 

Você olha a missão e você não consegue encontrar o correspondente. Por 

exemplo, a redução da desigualdade no BSC você não encontra. Outras 

coisas você até encontra, inovação você vê aí. Mas, especificamente... 

Sustentável você ainda pode dizer, que tem projetos, coisas que você 

consegue fazer, mas redução de desigualdade não. (E1) 

 

 

Um olhar para o segundo depoimento aponta para a sustentabilidade “apropriando” a 

redução da desigualdade. A avaliação do status quo do Banco sugere que tal apropriação pode 

ser uma “sugestão” do sistema global de banking, reforçando um posicionamento neoliberal 

dos BRICS. 

6.2.3.3 Papel do BNDES na Redução da Pobreza 
 

 

Em relação ao papel do BNDES na Redução da Pobreza, embora implícito em todas as 

outras discussões durante as entrevistas foi abordada de forma mais clara. Ponto de destaque é 

a discussão dos limites de atuação do Banco. Questões políticas relacionadas ao tema podem 

sugerir que se o Governo Federal assume a pobreza em sua agenda, o BNDES também 

incorporar a pobreza como prioridade poderia refletir que o Governo não esteja cumprindo 

bem seu papel, tamanho o desalinhamento estratégico de políticas públicas. 

Novamente, nota-se que a atuação no núcleo da pobreza não é apontada pelos 

funcionários do Banco. Em oposição, apresenta-se até a opinião de que o Banco não tem 

papel de atuar diretamente na superação da pobreza. Outras opiniões apontam para um papel 

mais lateral, de articulação ou executor de políticas do Governo Federal. 

 

A gente acredita que o ideal é ter uma ação coordenada com atores locais, e 

quando a gente diz atores locais, de fato não vai ser nem o BNDES que vai 

fazer. [...] O papel do BNDES está mais nessa articulação, não que ele vá 

substituir o papel do agente local, ele tem esse papel de articulador e o 

próprio financiador tem esse papel que os diretores chamaram de poder 

coercitivo financiador, que com esse poder de financiador, ele chama as 

pessoas, os atores se aproximam, e facilita essa circulação. Que, muitas 

vezes, poderia chegar uma empresa, fazer uma ação independente, sem 

conversar com os atores locais e quando o BNDES chega e aproxima, e bota 

na mesa, isso facilita. Facilita porque a empresa pode chegar e “eu gosto de 

criança, eu vou fazer creche”, mas calma, vamos ouvir o município, ele vai 

falar que tem vaga de creche e o que ele precisa é um curso técnico. (E2) 

 

Eu acho que o papel do BNDES não é de atuar diretamente na superação da 

pobreza, que aí você pressupõe uma atuação junto ao indivíduo, que aí você 
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vai ter que fazer o indivíduo superar a pobreza, mas a atuação do BNDES é 

muito indireta, sistêmica, fazendo com que se criem condições e ambiente 

propício para que aquela pessoa saia da pobreza. (E3) 

 

Essa ambição [do BNDES participar da construção da lógica do 

investimento social] ela não foi tão forte no governo do PT, porque como a 

visão predominante, pelo menos nessa área acho que em outras também, de 

que o banco era uma entidade executora de política de governo, e aí tem essa 

velha tensão entre ser parte do Estado ou ser parte do governo, ele foi se 

tornando menos detalhista ou exigente em relação ao conteúdo dos projetos. 

[...] Os governos são eleitos, eles têm sua tecnicalidade, claro que os 

governos, às vezes, uns requeiram mais atenção que os outros... Eu acho que 

a ambição, em termos de influência no desenho das políticas públicas, foi 

menor, embora a escala tenha sido muito maior de financiamento, ou até por 

isso, do que já foi no passado. No passado, o banco tinha essa ambição, 

quando eu falo no passado eu falo lá atrás no Fundo Social quando as coisas 

eram muito artesanais, e os seus filhotes, seus herdeiros como o Fundo 

Setorial Integrado. A Equipe técnica senta e discute por que você vai fazer 

essa intervenção, o que é melhor, e o cara vai estuda e diz “isso não é por aí, 

é pelo outro lado”, coisa que parece não ter sido tão enfatizando no período 

remanescente. (E1) 

 

Claro que o conceito de desenvolvimento lá fora, quando eu digo lá fora para 

fora é fora da organização, mudou muito nesses anos, mas o governo não 

formulou isso para o BNDES de uma maneira muito clara e o Banco não fez 

esse esforço internamente. Eu acho que os governos brasileiros, a partir da 

Constituição de 88, que chamaram de Constituição Cidadã – criaram um 

monte de direito -, isso passou a ser uma tarefa do governo ou dos governos, 

o governo federal, sobretudo. E o Banco se sentiu ainda mais desobrigado de 

se inserir nessa. Saúde e educação são problemas do governo, saúde o lema é 

esse, “direito de todos dever do Estado”, que era o slogan sanitarista que 

inspirou o SUS.  (E1) 

 

Um olhar para a crise econômica de 2008/2009 demandou aos bancos governamentais, 

por parte do Governo Federal, uma atuação mais sistêmica. Bancos do Governo contribuíram 

com empréstimos ao Governo Federal em montantes da ordem de R$ 8 bilhões e para estados 

e municípios em mais de R$ 10 bilhões por ano (MAROIS, 2013). 

No entanto, entrevistas revelaram também uma insuficiência da estratégia operacional 

do Banco, pois uma visão setorial limita muito a atuação sobre a pobreza, pois como já visto 

na teoria, pobreza sugere uma série de carências e insatisfações do indivíduo (SEN, 1992 

apud Lavinas, 2012), requerendo uma análise matricial e multisetorial. Uma abordagem 

sistêmica plena seria muito melhor do que a visão simplista e populista do BoP: 

 

Existe uma insuficiência da abordagem clássica do BNDES, que é uma 

abordagem setorial, segmentada, para a maneira como os agentes mais 

sofisticados vêem os grandes temas hoje de desenvolvimento, entendendo o 

social como parte do desenvolvimento. [...] Certamente, se comparar com o 

Banco Mundial, acho que a gente está muito atrás. Eu penso em até governo, 
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os governos não precisam... Embora muitas vezes eles até participem, eles 

não precisam de hospital, eles precisam de uma solução para saúde. E a 

solução para saúde é integrado por definição. (E1) 

 

Finalmente, dentro dessa discussão, apresenta-se um papel de fomentador de micro, pequenas e 

médias empresas como mecanismo de superação da pobreza. Isso está em linha com o conceito de 

geração de emprego e renda: 

 

Uma outra linha, que busca também dialogar com essa iniciativa, é a linha 1 

do BNDES, que é o que? Geração de trabalho e renda. (E2) 

 

No Brasil, com certeza, quem gera empregos são as pequenas e médias 

empresas. Não adianta favorecer uma grande corporação, porque ela vai 

gerar um determinado número de empregos e, na primeira crise econômica, 

ela se reestrutura e manda todo mundo embora. Em uma pequena empresa 

com três funcionários, mandar um funcionário embora é mais difícil. O dono 

conhece a pessoa pelo nome e ela o conhece pelo nome. Então, ele vai tentar 

lutar pelo emprego daquela pessoa o máximo que puder. Em uma empresa 

com trinta mil funcionários, se ele mandar embora mil funcionários, não 

sabe nem quem são. O Banco passou a incentivar, o Progeren, nessa linha, 

trabalhando com a pequena e média empresa. O Cartão BNDES explodiu 

muito nessa época, porque o Banco entendia assim: “Eu tenho que favorecer 

a pequena e média empresa, porque ela é que gera emprego, que vai garantir 

emprego pra esse povo todo.” Então a prioridade era essa. (CLAUDIO 

ALMEIDA, 2012, apud BNDES, 2012, p.164) 

 

Ao longo desses anos, o BNDES vem tendo como desafio o apoio às 

empresas de pequeno porte. Em torno de 90% das empresas espalhadas no 

país são micro, pequenas e médias empresas. Essas empresas respondem 

provavelmente por 60% do PIB. Respondem também por uma geração 

significativa de empregos. E o BNDES, em função disso, vem cada vez mais 

tentando “alavancar” o apoio a essas empresas. (LUIZ DANTAS, 2002 apud 

BNDES 2012, p.143) 

 

Dentro deste espectro de provedor de recursos aos pobres, especialmente micro e 

pequenos empresários, a questão da informalidade é elemento central. Demonstra-se que 

grande parte do mercado captador de recursos provém da classe informal. Atualmente, o 

BNDES não oferece qualquer tipo de oposição ou barreira para essa fatia do mercado e, além 

disso, apresenta-se muitas vezes como a única opção viável de crédito. Faz parte de seu papel, 

portanto, apresentar-se como opção para o desenvolvimento do mercado informal: 

 

Eu diria que de 70 a 80% das pessoas que pegam microcrédito são informais. 

É um muito grande de informais, são pessoas que já tem algum tempo na 

atividade, mas que ainda não se formalizaram. (E3) 

 

Mas pode ser que no futuro a gente comece a fazer um processo de 

escadinha, quem tem um faturamento até determinado limite pode ser 

informal, até determinado limite tem que formalizar. (E3) 
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Mas, a princípio, até buscando o momento da criação do microcrédito no 

Banco ele veio justamente para romper essa barreira formal e levar o acesso 

do BNDES para maioria dos brasileiros. [...]. A gente tem uma série e outros 

instrumentos, tem aí o cartão BNDES para oferecer o crédito para o informal, 

mas esse é um objetivo que é um espaço importante que deve ser dado, 

porque às vezes é um degrau da escada que esse empreendedor precisa para 

daqui a pouco ele chegar [a uma condição melhor]. (E2) 

 

E dependendo da atividade, ele nunca vai chegar necessariamente a ser um 

formal. As pessoas têm o costume de confundir o informal com o ilegal, não 

necessariamente o informal é ilegal, apesar dele não estar recolhendo 

impostos, uma série de coisas que ele poderia estar contribuindo e não 

contribui, ele não necessariamente é ilegal. (E3) 

 

O MEI é uma pessoa jurídica e ela teria acesso a crédito nas instituições 

financeiras tradicionais, e via de regra, o que é dito é que ao apresentar os 

dados da pessoa jurídica, do MEI, a instituição financeira prefere fazer 

operação com a pessoa física porque as exigências são menores e o crédito 

sai no limite maior e o processo é mais rápido do que da pessoa jurídica. 

Então, é uma pessoa formalizada mas está pegando como informal.  (E3) 

 

6.2.3.4 Avaliação e Acompanhamento dos Projetos 
 

Em relação ao acompanhamento e monitoramento dos projetos, é revelado que o tema 

começa a ganhar importância nos dias atuais. Fato este que reforça a grande fragilidade do 

BNDES como agente ativo da redução da pobreza. Se o Banco não possuía a capacidade de 

analisar os impactos de seus projetos, certamente a correção de desvios e o reforço a pontos 

de acerto ocorriam de forma não planejada ou baseada em evidências. Em escala, isso poderia 

culminar em grande desperdício de dinheiro e tempo: 

 

Hoje, se alguém se te disser que sabe falar sobre isso (acompanhamento e 

metas dos projetos) ele está mentindo, que não tem instrumento para avaliar, 

isso não está nem presente no dia a dia, não é um tema de conversa. Se olhar 

a bibliografia do banco não tem quase nada. [...] O BNDES criou uma 

unidade, está fazendo avaliação de efetividade, começou isso que o banco 

não tinha, em termos de apoio é um grande avanço. [...] ele começou a 

publicar os primeiros relatórios de efetividade, não é um troço tão 

sofisticado, não falo os relatórios, mas a estrutura, tão sofisticado quanto o 

Banco Mundial, você tem um organismo a parte.  (E1) 

 

A questão da avaliação é um tema que tem cada vez ganho mais interesse e 

mais importância para a gente, porque historicamente as metas eram mais 

você conseguir realizar os projetos, desembolsar os recursos, colocar o 

dinheiro na ponta, fazer a atividade operar, e cada vez mais tem grande 

importância você ter uma avaliação de que esse recurso trouxe resultado de 

fato, gerou inclusão. [...] é algo que o BNDES vem desenvolvendo… (E2) 

 

Eu diria que de uma maneira geral, acompanhamento não é uma atividade da 

qual o banco de muita atenção, acompanhamento e monitoramento, isso não 
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significa dizer que ele é desleixado [...] Agora, também é verdade que 

simbolicamente, em termos de extrato, a margem de concessão do crédito é 

superior ao acompanhamento, por questões de ser uma atividade mais braçal. 

[...] isso para organização significa um dispêndio maior de energia, um 

investimento em uma área que não vai me dar um retorno financeiro e que 

não atende aos critérios clássicos de desenvolvimento. [...] Uma das coisas 

interessantes desse financiamento social seria se ele pudesse acoplar ao 

financiamento, vamos chamar consultoria, isso daria mais legitimidade, daria 

mais alianças para o banco . (E1) 

 

 

Novamente a análise setorial, embora já em estágio de superação pelo modelo 

multisetorial (PICANÇO, 2013), prejudica a atuação do Banco: 

 

O acompanhamento dessas iniciativas também não é fácil, e as equipes elas 

são as equipes setoriais e elas não têm grandes conhecimentos de como é 

essa dinâmica do investimento social, tem um custo de aprendizado e, 

também o cara pensa assim, “eu tenho crédito de 100 milhões eu tenho que 

dar 1%, quanto tempo eu vou gastar com esse 1% ou com esses outros 

99% ?. (E1) 

 

 

As revelações também demonstram uma dependência excessiva dos modelos de 

acompanhamento e monitoramento utilizados pelos parceiros, sem um padrão claramente 

definido e, pior, sem a efetiva coordenação do Banco a respeito dos indicadores que deseja 

utilizar estrategicamente, exceto os de nível mais básico: 

 

A gente tem alguns indicadores básicos, que tem que ter. Vai medir melhoria 

de renda, quantidade de postos de trabalho aumentados, alguns indicadores 

são básicos e vão ter e todos. Mas acaba que muitas dessas Fundações têm 

sistemas próprios de acompanhamento e avaliação. [...] Então, é um tipo de 

avaliação que a gente já faz, a gente vem desenvolvendo um sistema próprio, 

que a gente está fazendo, para poder ter uma base nossa, que os nossos 

parceiros possam alimentar a nossa base, isso é uma coisa que está sendo 

elaborada. (E2) 

 

 

Na hipótese de saída desses parceiros do ambiente de atuação, expõem a fragilidade do 

território para além de seus campos de ação. Resumidamente, o monitoramento desses 

parceiros revela o acompanhamento de indicadores que sejam de seus interesses e reflitam 

isoladamente suas ações. O cobertor curto se apresenta na saída deles das comunidades: 

 

Vários Institutos e Fundações privados buscam trazer esse gerencialismo, 

técnicas de gestão, ferramenta... [...]. Por mais que eles tenham um todo, 

uma proposta de construir ferramentas, de gestão, de acompanhamento, que 

alguns chamam do winpower que é o empoderamento daquelas atividades, 
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muitas quando saem (do território) o apoio ainda é frágil. Isso tem a ver com 

a matemática da pobreza, na literatura, que fala das capacidades, o que é 

pobreza? É ausência de capacidade, não é só ausência do crédito ou do 

recurso, têm várias outras carências, se a pessoa não tem um saneamento, um 

serviço de saúde, escolaridade. E aqui nós estamos em uma ação em nível 

produtivo, então a gente vê que só gerenciar a dimensão da inclusão 

produtiva, às vezes, não é suficiente. Então, muito dessas Fundações, por 

mais que venham com teorias e ferramentas gerenciais avaliando efetividade, 

vêem que a sustentabilidade encontra desafios por estar se tratando desse 

público, que extrapola essa fronteira. (E2) 

 

 

O diagnóstico óbvio é que o monitoramento possibilita a gestão direta sobre o modo 

de atuação do Banco: 

 

O acompanhamento, quanto maior, ele ajuda eu identificar projetos que 

sejam descontinuados, ajuda a identificar os problemas mais rapidamente, 

agora a melhoria da efetividade completa eu acho que demanda mais do que 

a inclusão produtiva. (E2) 

 

 

6.2.3.5 Acesso às regiões mais pobres do país 
 

Aqui, buscou-se uma compreensão sobre o modo como o BNDES destina, ou não, 

seus recursos, de forma a minimizar a explícita desigualdade regional do país. Fica evidente 

que existe grande preocupação com o eixo Norte-Nordeste-Centro-Oeste, embora ainda com 

capacidades de penetração diferentes nessas regiões, não apenas limitadas pelo potencial do 

Banco, mas também dos próprios clientes potenciais. Demonstra-se ainda um traço cultural 

marcante de empreendedorismo na Região Sul, apontado por dois entrevistados: 

 

Microcrédito no Brasil, ele é extremamente concentrado no Nordeste em 

função da doação do BNB, e no Sul do país, função das cooperativas de 

crédito, das OSCIP de microcrédito, que são muitos fortes na região sul. No 

Sudeste, você tem alguma coisa, no Centro-Oeste você tem alguma coisa e 

no Norte, tirando a atuação do BASA, é uma área bem difícil de acessar 

microcrédito. Por que você encontra até algumas instituições que atuam no 

microcrédito, mas às vezes falta maturidade ou mesmo condições 

operacionais de gestão para ela receber um recurso do BNDES. (E2) 

 

O maior desafio do Banco é o desenvolvimento do interior, das partes mais 

distantes e pobres. É muito difícil descentralizar, até por causa de questões 

locais, as pessoas não conseguem se organizar para ter um projeto. 

(MARTHA GUIMARÃES, 2012 apud BNDES, 2012, p.194) 

 

Esse aspecto cultural varia também regionalmente. Nas regiões, por exemplo, 

no Sul já tem um histórico, uma tradição de empreendedorismo e crédito, 

inclusive crédito cooperativado maior, então é aonde a participação do 
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microcrédito é maior também. Se você entrar numa região Norte, por 

exemplo, existe pouca cultura de crédito e microcrédito. (E3) 

 

Embora ainda distante do ideal, a atuação do BNDES no Nordeste já pode ser 

considerada marcante dentro dos volumes atualmente desembolsados, com alguns reflexos em 

casos de sucesso: 

Sempre que o BNDES financia um projeto, ele tem um efeito multiplicador. 

O Banco tem contribuído para desenvolver as regiões e diminuir as 

disparidades regionais. No Nordeste, no Vale do São Francisco, tem a 

fruticultura irrigada em pleno sertão; são duas safras por ano, exportando 

uva. Algumas vinícolas estão se instalando na região. Todo aquele pessoal 

está tendo acesso à tecnologia moderna. (MARIA PASSOS, 2002 apud 

BNDES 2012, p.118) 

 

Reforça-se também o papel das MPME dentro da estratégia de desenvolvimento 

regional: 

A sinergia entre desenvolvimento regional e as micro, pequenas e médias 

empresas é muito grande. As áreas menos desenvolvidas crescem 

exatamente com uma densidade muito grande de micro, pequenas e médias 

empresas. O desenvolvimento regional casado com o segmento das micro, 

pequenas e médias empresas é fundamental. São áreas indissociáveis. 

Quando se fala em arranjos produtivos locais, estamos falando exatamente 

de micro, pequenas e médias empresas. (DARLAN DOS SANTOS, 2002 

apud BNDES 2012, p. 135) 

  

 

6.2.3.6 Fragilidades e Limitações 
 
 

Também se buscou compreender as principais fragilidades e limitações da atuação na 

base da pirâmide, seja sob a ótica dos potenciais beneficiários, seja sob a visão estratégica do 

Banco. O acesso ao crédito apresenta-se como limitador nas duas vertentes: 

 

O principal problema do microempreendedor do acesso ao microcrédito, não 

é tanto a taxa de juros. O problema dele é falta de canais de acesso 

adequados. Então, se ele não tem uma Instituição que forneça microcrédito 

ele vai procurar um agiota e são todos os riscos inerentes ao se procurar um 

agiota. Se não tiver um microcrédito ele vai se endividar com uma financeira 

que vai cobrar que vai cobrar 10/12% dele ao mês. Enfim, então o principal 

problema do microcrédito hoje, no Brasil, são canais de acesso.  (E2) 

 

Eu diria que a principal [dificuldade] dela hoje, seria essa (restrição de 

capilaridade, dificuldade de chegar nos extremos mais pobres), a principal, a 

maior delas, mas existem outros problemas. Dependendo da região em que 

você vai atuar a questão da maturidade dos empreendedores que tomam 

crédito, em algumas situações o interesse de alguns grupos de quererem se 

apropriar daquele tipo de trabalho, de querer associar que não precisa pagar, 

que é uma coisa complicada em determinadas regiões. Que às vezes a pessoa 
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toma o crédito e acha que aquele dinheiro por vir de uma instituição pública, 

ou vir através de uma outra instituição mais ter um viés público, acha que o 

dinheiro é de graça e que não deve ser devolvido, então isso tem alguns 

aspectos culturais nisso, envolvendo isso. (E3) 

 

A capacidade de estruturação de bons projetos também foi revelada: 

O grande problema da Área Social é que ela lida com a parte mais pobre da 

nossa nação. O Banco apoia dentro da área projetos das prefeituras e apoia 

também os estados, mas as pequenas prefeituras e ONGs continuam com 

dificuldade de estruturar bons projetos para apresentar ao BNDES. O Banco 

precisa colocar os seus técnicos à disposição, fazer várias reuniões com essas 

cooperativas para auxiliá-las a preparar e apresentar o projeto à nossa 

instituição. (PAULO MIZUSHIMA, 2012 apud BNDES, 2012, p.154) 

 

Na contrapartida do investimento social para grandes projetos financiados 

pelo Banco, é o “peso” dessa obrigação que se apresenta como gargalo, seja 

porque a empresa não sabe fazê-lo, seja porque ela não gostaria de fazê-lo: 

As linhas de investimento social que você define para projetos de grande 

porte a obrigatoriedade de um subcrédito social com juros mais baixos, ela 

anda com dificuldade. As dificuldades são várias, primeiro das próprias 

empresas, algumas têm má vontade, outras têm boa vontade, mas não sabem 

fazer, quando sabem o que fazer não sabem como fazer, é um a mais, o cara 

quer fazer uma fábrica de papel e celulose ele vai ter que, além daquilo, 

fazer algo na comunidade, em seu entorno. (E1) 

 

Ainda na linha do desconhecimento do modo como fazer, tal fragilidade afeta também 

os agentes de crédito em algumas situações: 

O agente de crédito ele não necessariamente tem o conhecimento necessário 

para orientar no negócio do microempreendedor, ele consegue avaliar a 

capacidade de crédito, dimensionar qual é o montante de crédito que ele 

precisa naquele momento, e até alguma orientação básica, mas com certeza 

um dos problemas que se tem hoje [...] seria essa assistência técnica para o 

microempreendedor no meio urbano. Que no meio rural, você tem a ATER -, 

Assistência Técnica de Extensão Rural, que tem espalhada já, tem certa 

tradição, os pequenos agricultores e os agricultores familiares utilizam muito 

desse instrumento para melhorar a produção. (E3) 

 

Adicionalmente, foram identificados alguns gargalos específicos de projetos que 

remetem às documentações necessárias para aprovação dos financiamentos, relacionadas à 

propriedade e regularidade fundiária, bem como licenciamento ambiental. Por mais que soe 

trivial, isto representa grande risco para o potencial beneficiário com baixo nível de instrução: 

 

Tem gargalos específicos de projetos, que permeiam todos os projetos, 

independente da parceria ser pública ou privada que são, o projeto lá na 

ponta para receber um investimento, ele precisa ter regularidade fundiária, 

ou seja, a gente só pode construir, colocar um recurso em uma Associação se 

a gente garantir que aquele investimento vai ficar para a Associação ou 

Cooperativa. Então, aquele terreno tem que ter uma regularidade fundiária, 

uma segurança jurídica de que aquele terreno é deles, de que está cedido 
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para eles por um longo prazo, e muitos desses projetos são selecionados, mas 

não tem e aí não tem investimento, não avança, não pode ser feito.  (E2) 

 

Se você não conseguir aquele documento, aquele o registro de imóvel [...] O 

outro é licença ambiental, em muitos casos também aquela Associação, 

aquela Cooperativa, não consegue. E aí você não consegue. Então acontece, 

algumas vezes, da efetividade ser um pouco menor, a gente em um 

determinado projeto a gente planejou apoiar 100 projetos, mas conseguiu 

fazer metade, mas por quê? Aquelas Associações não conseguiram a 

documentação para poder receber o apoio.  (E3) 

 

6.2.3.7 Cenário Atual e Desafios para o Futuro Próximo 
 

Como desfecho das entrevistas, o cenário de transição política nacional e interna do 

BNDES e os desafios e expectativas para a atuação do Banco em relação ao combate à 

pobreza foram questionados. Fica claro o momento de indefinição, com expectativas de 

impactos internos com mudanças de gestores e externamente, com o momento de crise 

econômica e mudança dos governantes: 

E nesse período [atual, de crise econômica], essa expectativa, não tem ainda 

um diagnóstico claro de como vai ser o cenário, mas todos eles [parceiros 

privados] estão com menos recursos para colocar em novos projetos. Mas a 

maioria dos projetos já contratados já tem um recurso garantido, então no 

geral, de fato, para fazer novos projetos pode ser que tenha dificuldade de 

apresentar contrapartida, por exemplo, mas os contratos que já estão em 

andamento [seguem ativos]. [...] Mas já gera um impacto e a gente vê através 

das Fundações, que todos têm que colocar contrapartida e tudo mais, as 

empresas tendo a economia mais baixa geram menos lucros e normalmente 

são os lucros que elas colocam nas Fundações e já estamos sentindo um 

cenário de redução, esses Institutos e Fundações já estão relatando um 

cenário de redução, algumas delas estão buscando captação externa inclusive, 

para manter uma atividade, o que é um sinal de alerta porque justamente em 

um momento de redução da atividade econômica gera mais demanda de 

apoio social para inclusão e é um momento em que os recursos ficam mais 

escassos também. Então esse cenário é um cenário de escassez. (E2) 

 

Agora a gente vive um momento de mudança de gestores, de um ciclo 

grande que mudou, e o momento que próprio Banco está passando por 

planejamento estratégico, então assim, esse futuro está sendo desenhado com 

a nova gestão e a gente vai ver até como o cenário político vai consolidar ou 

não. [..] mas em termos de estratégia do BNDES é um momento de 

planejamento para ver quais serão as diretrizes. (E3) 

 

Em relação às oportunidades, mesmo em cenário aparentemente adverso, o 

aprimoramento técnico e a intensificação do acompanhamento mais próximo dos projetos e a 

compreensão do ambiente no qual os projetos estão inseridos foram apontados como grandes 

ganhos potenciais. 

Talvez se ele tivesse essa abordagem do Banco Mundial, que é de operação 

técnica, tivesse um grupo de consultores que pudesse ajudar a estruturar o 
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projeto, talvez isso fosse viável. Vai ser sempre com dificuldade, porque não 

é o negócio das empresas, mas não deixa de ser uma tentativa do banco de 

responder a essa demanda pelo S dentro do seu modelo de negócio, mas é 

mais um enxerto. O não reembolsável é um enxerto, e continua sendo, 

mesmo o reembolsável, ele também é um enxerto, um pouco menos ruim 

porque é empresa, passa a ser uma cláusula do contrato com a empresa, uma 

obrigação contratual da empresa, mas é uma obrigação que gera dificuldade 

para os dois, para o banco e para a própria empresa. (E1) 

 

Analisar o retorno financeiro qualquer um faz. Tudo bem que conhecer o 

setor, toda área tem um custo, mas tem um monte de gente fazendo isso, um 

monte de aluno de faculdade, com tese de mestrado, os bancos fazem isso. 

Então isso não é mais um diferencial, já você analisar as transformações 

sociais e econômicas em um projeto econômico, ninguém faz, não esses 

agentes, e o futuro do banco, não tenho a menor dúvida que passa por aí, 

mas ele não vai chegar lá naturalmente, ele tem que estar sendo pressionado, 

ele vai ter que reagir a isso, e agora com nova direção pode ser que isso seja 

acelerado. (E1) 

 

O reforço do papel do Estado para o provimento de recursos complementares também 

foi destacado: 

Quando você fala de inclusão social, a gente quer ver aquelas pessoas em um 

patamar social melhor, ganhando uma melhor a renda, a gente vê que 

demanda as outras coisas, que até na base do plano Brasil Sem Miséria que é: 

acesso aos serviços são coisas que extrapolam... Seria muito positivo que o 

país fosse marchando em uma direção que esses outros serviços fossem 

chegando e essa contribuição fosse mais uma, além de outros, se pudesse ter 

uma complementaridade de ações e de políticas públicas teria uma 

efetividade maior. (E2) 

 

Por fim, a penetração do programa de microcrédito no Centro-Oeste e Norte, foco de 

bolsões de pobreza é alvo da estratégia. Fundamental observar que E3 observa no atual 

cenário de crise econômica, uma oportunidade de expansão do microcrédito: 

 

Para o microcrédito do BNDES, seria expandir a situação do Centro-oeste, o 

principal desafio, expandir no Centro-oeste e entrar na região Norte. Isso já é 

uma coisa que leva um tempo e que a gente está tentando fazer e que a gente 

tem muita dificuldade, a gente se propõe até no máximo ano que vem já ter 

alguma coisa um pouco mais avançada nesse sentido. Para os próximos 

cinco anos o microcrédito, principalmente quando eu falo microcrédito eu 

falo do meio urbano, no cenário de recessão, por incrível que pareça, para o 

microcrédito às vezes é um sinal um pouco mais favorável. Por que como 

você tem a redução do emprego formal, você tem o aumento de pessoas 

iniciando atividades produtivas, seja iniciando de forma formal ou informal, 

começando um pequeno negócio. Então, eles tendem a procurar mais um 

microcrédito, as Instituições de microcrédito. (E3) 

 

6.2.4 Experiências Reais – Casos de Cooperativas 
 

Têm histórias maravilhosas, histórias de sucesso. Vendedores ambulantes 

que pegaram um, dois, três e no décimo crédito já têm a sua lojinha. Um ex-
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taxista organizou uma luteria, uma oficina para fazer violão, onde 

trabalhavam ele e seus dois filhos jovens. Com o crédito, ele comprou 

equipamentos e matéria-prima para fazer violões. É mundo informal, que 

inclui costureira, doceira... Um mundo diversificado de iniciativas 

produtivas: o jovem que faz prancha de surfe, o outro que faz voo duplo de 

asa-delta e pegou um crédito para comprar a sua segunda asa-delta, o famoso 

pizzaiolo da Rocinha que comprou uma moto para fazer entrega em 

domicílio. E por aí vai. (BEATRIZ SILVA, 2002 apud BNDES, 2012, p. 

135) 

 

Além das entrevistas com funcionários do BNDES, foi solicitada a indicação de dois 

casos cuja avaliação do BNDES, embora limitada, apontasse para desfechos distintos: um 

caso de sucesso e outro sem o atingimento do resultado esperado. Foram indicadas duas 

cooperativas, a Copercicla, cooperativa com foco em destinação adequada do lixo, localizada 

em Santa Cecília do Sul – RS, apontada como referência de êxito, e a Coopasub, cooperativa 

voltada para a mandiocultura, localizada no sudoeste da Bahia, com sede em Vitória da 

Conquista, cujos resultados do aporte do BNDES não refletiram, segundo avaliação do 

Banco, em impactos significativos na melhoria das condições locais. 

Serão apresentadas brevemente as percepções dos gestores das cooperativas ao 

conceito de economia solidária e avaliação do apoio do BNDES e seus impactos. As 

percepções serão avaliadas isoladamente. 

 

6.2.4.1 Caso de Sucesso - Copercicla 
 

A Cooperativa dos Recicladores de Resíduos Orgânicos e Inorgânicos de Santa Cecília 

do Sul (Copercicla) é uma cooperativa de catadores e recicladores que teve sua origem sob a 

forma de uma associação de pequeno porte no início dos anos 90. Percebe-se no discurso do 

coordenador geral uma forte presença do conceito de cooperativismo e economia solidária, 

que levou ao desenvolvimento do negócio e, contando com o auxílio do BNDES e outras 

Instituições Públicas, permitiu que em seu auge a cooperativa cobrisse um mercado de 60 mil 

habitantes e multiplicasse em várias vezes o quantitativo de funcionários em relação ao 

quantitativo original. Melhorias qualitativas na estrutura de trabalho, bem como evolução real 

das condições de vida dos cooperados também foram demonstradas. 

A concepção do negócio surgiu em um cenário de pobreza clássico de nosso país. 

Uma área rural, altamente dependente da agricultura de escala diminuta e refém da baixa 

capacitação e instrução de seus habitantes, além da fragilidade em relação às condições 

climáticas. A mobilização da comunidade manifestou-se como forma de evitar o êxodo rural: 



93 
 

 

O grupo foi tomando por si consciência da importância do trabalho coletivo, 

da interajuda, e já eram famílias que antigamente se ajudavam muito, eram 

vizinhos, e antigamente se ajudavam muito, tinha essa troca no trabalho. Foi 

uma experiência que sempre deu certo, o grupo achou que era por aí o 

caminho e seguiu. [...] a pequena agricultura passou por um período muito 

pobre, vendo essa situação toda foi que o grupo se juntou para tentar não ter 

que migrar para a cidade. Foi em um período em que muitas famílias de 

pequenos agricultores migraram para cidades, venderam as propriedades que 

tinham e foram morar na cidade. (E4) 

 

 

Como alternativa às fragilidades da agricultura, foi definida entre os membros a opção 

para a migração para um modelo de negócio completamente diferente. A tomada de decisão 

não contou com qualquer suporte técnico de organizações externas à comunidade: 

 
Nas discussões do grupo, nós vimos que só na lavoura nós não íamos 

conseguir sobreviver, e se buscou uma alternativa de um trabalho 

coletivo na prestação de serviço, para não ter que migrar para cidade 

[...] Se sentiu que era viável o trabalho e em 2003, passamos de 

associação para cooperativa, formamos em 28 associados. (E4) 

 

 

À época da criação da associação, foi revelada a carência de incentivos 

governamentais, que se refletia em lacuna de disponibilidade de recursos ou incentivos para 

estruturação do negócio: 

 

Era uma época, até 1998, em que o governo não incentivava, não tinha 

recurso financeiro nenhum de incentivo, nem de financiamento para ser 

pequeno agricultor. (E4) 

 

Nos anos seguintes, ainda no final da década de 90, os membros intensificaram suas 

capacitações e iniciaram o estabelecimento de parcerias com uma ONG, que foi fundamental 

para o desenvolvimento e expansão do negócio: 

 

A gente já tinha uma certa formação de cooperativismo, de associativismo, 

isso ajudou muito. Tiveram várias pessoas que contribuíram também, 

orientando passo a passo como proceder e como fazer o negócio. Nós 

tivemos em 1998/1999, nós conseguimos um projeto com a Fundação 

Maurício Sirotsky Sobrinho, e nós tivemos que participar de um curso de um 

treinamento de gestão para eles poderem liberar o recurso. Então isso 

também ajudou, já se tinha um conhecimento na área de resíduo. (E4) 

 

Na origem da cooperativa, a microempresa recorreu à investimentos no mercado, 

inclusive por troca de mercadorias, e por conta de condições externas à gestão do negócio, 
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foram colocados em situação de alto risco, o que representou inclusive a perda de patrimônio 

pessoal de vários de seus membros: 

 

Em vários momentos, a dificuldade foi que falou mais alto. Mas o grupo 

organizado conseguiu vencer essas etapas. [...] Em 2003/2004,o grupo 

resolveu arrendar uma área de terra para plantar coletivamente, e foi 

adquirido até um trator na época, foi adquirido com recurso próprio. Depois 

de dois anos, isso resultou em uma dívida das famílias, alguns tiveram que 

vender... Na época ainda se trabalhava com junta de boi, alguns venderam 

suas juntas de boi, alguns venderam cabeça de gado, venderam suínos, enfim, 

a maioria se desfez de alguma coisa para pagar essa dívida. [...] foi 

comprado a troco de produto, parcelado por três anos. Veio uma seca em um 

ano, deu seca, e não foi conseguido pagar, foi adiado o pagamento, a dívida 

aumentou e chegou a um ponto que tivermos que fazer dessa forma para não 

deixar a dívida aumentar muito, por causa dos juros, tinha que liquidar ela.  

(E4) 

 

Embora enfrentando diversas dificuldades, a cooperativa conseguiu progredir em 

ritmo acelerado. Tudo isso sem deixar de valorizar o aperfeiçoamento do modelo de gestão e 

melhoria das condições para os cooperados: 

 

Éramos 23 e naquele mesmo ano, já no final do ano, já estávamos em 28. A 

partir daí a cooperativa passou a prestar o serviço de forma mais organizada, 

dando mais condições aos cooperados, foi continuando e no ano de 2006 nós 

já estávamos com 35 pessoas trabalhando. (E4) 

 

O ano de 2008 foi estratégico para a Copercicla. A partir daí, os primeiros 

financiamentos com entes públicos foram obtidos, e contribuíram de forma efetiva para o 

progresso do negócio. Para o BNDES, o acesso ao crédito foi via Fundo Social, ou seja, 

crédito não reembolsável: 

Em 2008 foi elaborado esse projeto para o BNDES e em 2009 a Funasa 

também publicou um edital para as cooperativas de catadores através da 

prefeitura. E aí nós conseguimos os dois projetos, o projeto do BNDES e o 

projeto da Funasa. O projeto da Funasa fez uma contrapartida com um 

município, o projeto do BNDES teve uma contrapartida da cooperativa 

mesmo. (E4) 

 

Revelou-se aqui um limitador que foi destacado na seção 6.2.3.6: a necessidade de 

propriedade do terreno.  

Nós conseguimos através do jurídico da cooperativa na época, montar o 

projeto e encaminhar para o BNDES, foi bem na corrida, foi questão desses 

poucos dias que nós descobrimos que tinha o edital até o encerramento do 

prazo de inscrição e nós conseguimos fazer isso. Mas tinha um detalhe, o 

BNDES exigiu que o terreno fosse da cooperativa. [...] Foi um dos requisitos 

que o BNDES, nós já estávamos achando que nós estávamos perdendo o 

recurso.  (E4) 
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O alinhamento entre o BNDES e a cooperativa só foi estabelecido após visita de 

funcionários do Banco ao estabelecimento. Em um território de vastas dimensões, isso 

restringia a capacidade do Banco para expandir seus programas de crédito. A migração para 

um modelo indireto aperfeiçoou esta questão: 

No momento em que o projeto foi aprovado, o pessoal da parte social do 

BNDES nos questionou como nós trabalhávamos dentro de um galpão, como 

nós éramos cooperativas de catadores? E nós tentamos explicar, não tão fácil 

deles entenderem, mas a partir do momento que eles vieram visitar a 

cooperativa eles não tiveram dúvida nenhuma do que nós estávamos falando 

para eles. (E4) 

 

Durante a execução do plano de trabalho, diversas melhorias da estrutura física de 

trabalho, além de expansão da capacidade produtiva foram observadas: 

 

Então em junho de 2010 nós começamos a executar o plano de trabalho, 

iniciamos cobrindo o pavilhão, depois teve a balança rodoviária, o refeitório 

e escritório nós tivemos que construir outro, o que nós tínhamos era pequeno. 

[...] Com esse recurso [do BNDES] e mais um recurso próprio da 

cooperativa, nós construímos mais 1.100 metros de área coberta para fazer a 

compostagem não coberta e financiamos outro caminhão. (E4) 

 

Com relação ao plano de trabalho, o acompanhamento mais distante também 

demandava prazos maiores para alterações significativas, principalmente  redirecionamento 

dos investimentos: 

 

Nós tínhamos cem mil reais para aquisição do caminhão, e nós 

reencaminhamos o projeto pedindo para mudar o plano de trabalho, demorou 

um pouco até eles analisarem e aprovarem. Demorou quase um ano entre a 

elaboração do projeto e execução da obra. (E4) 

 

Além do Fundo Social, a cooperativa também usufrui do Cartão BNDES, outro 

instrumento financeiro do Banco: 

 

Nós temos o cartão BNDES que usamos sempre. [...] O ano passado nós 

construímos um pavilhão, mais ou menos em torno de 170 mil reais de custo. 

Uma parte nós usamos o cartão BNDES e outra parte com recurso próprio, e 

estamos aí. (E4) 

 

A parceria da cooperativa com o poder público apresentou uma série de dificuldades e 

gargalos ligados à morosidade e engessamento da estrutura, manifestados pelo entrevistado: 

 

Naquele período que a cooperativa ficou prestando serviço do município 

para a prefeitura, a gente sentiu o quanto era difícil depender do poder 
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público. E aí nós trabalhamos no sentido de conseguir essa independência do 

poder público. A questão do poder público está na parte burocrática para 

executar o trabalho, tanto assim que quebrou uma máquina que era da 

prefeitura, para eles arrumarem tem que fazer licitação e tal, enquanto que na 

cooperativa não existe isso, travou um motor elétrico a prefeitura tem que vir 

tirar, mandar arrumar, aí fica o equipamento parado. (E4) 

. 
Voltando ao BNDES e seus impactos, são diversos os benefícios obtidos, tanto sob o 

espectro da empresa quanto dos cooperados: 

 

As pessoas que frequentam a cooperativa, que são associadas, que trabalham, 

todas elas progrediram, tanto na parte social, financeiro, na parte de 

conscientização... E a própria sociedade também olha cooperativa como 

modelo, como um trabalho muito bom, a gente sente o reconhecimento das 

pessoas, pena que do poder público ainda não. (E4) 

 
No projeto foi estimado 75 trabalhadores, nós concluímos o projeto o ano 

passado, quando os técnicos do BNDES vieram dar a vistoria final, nós já 

estávamos com 86 cooperados. (E4) 

 

A tabela 2 apresenta os resultados da cooperativa antes e após o apoio do BNDES, 

fornecida pelo próprio Banco. Embora não se possam isolar as melhorias apenas pela parceria 

com o Banco, os resultados demonstram grande progresso da Copercicla: 

  

 

Tabela 1 - Resultados Copercicla 

Indicadores de Resultados do Projeto Dados Iniciais 
Metas 

(24 meses) 

Dados 

Atuais 

Quantidade de postos de trabalho diretos 

gerados 
41 76 86 

Renda média dos cooperados (R$) 840 1.015 1.474,50 

Material coletado (t/mês) 280 490 624 

Material orgânico processado (t/mês) 130 232 156 

Material reciclável processado (t/mês) 70 111 199 

Número de cooperados capacitados - 41 62 

Fonte: BNDES – AGRIS/DESOL, 2016 

 

Uma avaliação geral do impacto do BNDES após a conclusão do projeto 

revelou que um ponto de atenção remete à prestação de contas, seja pela 

fragilidade dos microempreendedores, seja por um distanciamento ao longo do 
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projeto por parte do Banco, onde questionamentos relativos a períodos mais antigos 

podem expor problemas: 

Sinceramente, para nós, o BNDES foi muito legal. Na parte de prestação de 

contas eu não sei, acho que foi por parte nossa mesmo, que a gente dificultou 

um pouquinho porque se passaram muitos anos do início do projeto até o 

final, então chegou ao final tinham algumas questões que para eles não 

estavam bem claras e com toda razão, não tiro a razão deles, tem que ter um 

investimento garantido. A gente sabe que o BNDES colocou muito dinheiro 

em organizações, em cooperativas, que acabaram se perdendo tudo, e nós 

graças a Deus conseguimos só progredir com os recursos que eles nos 

repassaram. A gente conseguiu aplicar o recurso conforme era o plano de 

trabalho, e a gente pecou na hora da emissão da nota, não foi feito bem 

correto, que a gente não prestava muita atenção na hora de comprar as coisas, 

nas exigências do banco, ou no que tinha que estar escrito nas notas. Mas 

eles também entenderam o nosso lado, que tudo aquilo que nós fizemos não 

foi feito para beneficiar um ou outro, o recurso veio e foi investido.  (E4) 

 

Com todos os percalços, a parceria se refletiu em grande sucesso e há 

expectativa por parte da Copercicla de estabelecer novos investimentos com o 

Banco: 

A nossa expectativa é que amanhã ou depois o BNDES vá oferecer novas 

linhas de crédito, ou novo recurso, talvez abrir o pedido para nós 

conseguirmos nos encaixar e fazer uso desse também. [...] [O foco da 

cooperativa] acima de tudo isso, é prestar um serviço de qualidade, dar 

seguranças aos administradores de que o trabalho está sendo bem feito, e dar 

segurança aquelas entidades, aqueles órgãos que repassaram o recurso para 

nós, ter essa garantia de que o recurso foi executado. [...] a gente está 

disponível sempre porque o nosso objetivo, além do social, é preservar o 

meio ambiente.  (E4) 

 

6.2.4.2 Caso Crítico – Coopasub 
 

Como forma de entender o potencial de levar negócios a um patamar de sucesso, mas, 

em contrapartida, compreender situações em que o apoio não tenha se refletido em tanto 

êxito, o entrevistador, com auxílio de indicações do próprio corpo do BNDES, buscou uma 

cooperativa em que o sucesso não tenha sido alcançado. 

 A Cooperativa Mista Agropecuária de Pequenos Agricultores do Sudoeste da Bahia 

(Coopasub), voltada para produção de amido, farinha e féculas de vegetais tem sua sede em 

Vitória da Conquista. Foi criada por iniciativa da Fundação Banco do Brasil, que identificou a 

carência da região e buscou financiamentos para viabilizar e expandir o negócio. 

 

A discussão da criação da cooperativa se iniciou em 2005, em janeiro de 

2005, com uma necessidade da região e iniciativa da própria Fundação 

Banco do Brasil que começou a trabalhar as cadeias produtivas [...] um 

projeto da cadeia da mandiocultura aqui da região. (E5) 
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Foi sim, foi do Fundo Social [o aporte do BNDES]. (E5) 

 

É o seguinte, esse recurso, embora foi [sic] um recurso conveniado com a 

cooperativa, nós tivermos uma interferência muito grande por parte da 

Fundação. Por que a Fundação teve a vontade e implantou esse projeto, 

devido a potencialidade que a região oferecia no momento. [...] Os trâmites 

foram mais via Fundação do que nós aqui que tivemos a iniciativa de 

procurar o BNDES. Então é o seguinte, a Fundação teve um aporte próprio, 

e ela buscou parceiros para poder implementar a execução do 

empreendimento. [...] Dentro do projeto do BNDES, tinha uma 

contrapartida, e essa contrapartida a cooperativa não tinha um aporte 

financeiro para fazer essa contrapartida, a própria Fundação colocou o 

recurso da contrapartida no projeto. (E5) 

 

 

O BNDES financiou a construção de uma estrutura física (galpão) para ser utilizada 

como empacotadora de farinha. No entanto, a falta de análise adequada de viabilidade, fruto 

da ilusão de uma superprodução de mandioca em 2005 e anos subsequentes, interrompida por 

uma grave crise de escassez desde 2011, faz com que a empresa não tenha escala para operar 

e competir. Além disso, carece de aquisição de alguns equipamentos complementares não 

planejados que comprometem todo o investimento já feito: 

 

Esse projeto era o seguinte, ele teve várias ações, mais uma das ações que o 

BNDES participou foi da implantação do complexo industrial da cooperativa 

que, embora a discussão iniciou [sic] em 2005, foi iniciada a construção com 

a participação do BNDES, em 2008. (E5) 

 

O BNDES colocou a estrutura física, que foi o armazém, o galpão, teve uma 

estrutura que foi do módulo administrativo, refeitório, eu acho que o módulo 

do banheiro, e teve uma grande coisa que foi tudo gente da fecularia (...) 

Embora o galpão que foi feito pelo BNDES funcione como empacotadora de 

farinha, o BNDES não embarcou com recurso para a empacotadora, ele 

embarcou com recurso para o galpão. (E5) 

 

Como nós estávamos iniciando na dificuldade de giro e capital de giro essas 

questões, a gente focou mais na própria fecularia e foi pouco utilizada a 

empacotadora de farinha. Só que, quando nós fizemos o projeto do galpão, 

com a participação do BNDES e de contrapartida era com a Fundação, a 

empacotadora e as outras coisas, a gente achou que para fazer esse processo 

só era necessário a empacotadora, e não tivemos conhecimento de que 

precisava de alguns anexos a esta empacotadora para que ela funcionasse 

bem. (E5) 

 

Nós temos esses problemas, hoje em dia nós estamos com dificuldade para 

rodar a fábrica porque ela precisa de uma quantidade de mandioca muito 

alta, mas a empacotadora não, a empacotadora não temos como funcionar ela 

[sic]. (E5) 
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Embora tenha financiado, o BNDES não se apresentou ativamente no 

acompanhamento da iniciativa. Tudo era feito via Fundação: 

 

Embora a nossa corporativa sempre tivesse um comitê gestor, porque os 

parceiros participavam de reuniões, sempre de 90 dias em 90 dias, tinha uma 

reunião de comitê de estudos com os parceiros,  o BNDES era parceiro mas 

ele nunca participou de uma reunião que tivesse aqui, nós ficamos um 

período sem ter essa reunião, nós estamos retomando essa discussão, aí está 

vindo uma pessoa da Fundação para acompanhar. (E5) 

 

 

Desde o investimento do Banco, em 2011, a Coopasub vem sofrendo com 

descapitalização e dificuldade de atingir escala para ser competitiva no mercado, também 

atribuídas aos problemas climáticos: 

 

Dentro desses cinco anos a dificuldades nossas foram duas questões: 

questões climáticas e questões relacionadas à capital de giro, porque a 

cooperativa é descapitalizada e fica difícil de concorrer com as pessoas, os 

atravessadores que já compram farinha aqui na região tem um 

relacionamento comercial muito melhor do que a gente. (E5) 

 

Em relação à cooperativa, eu acho que no primeiro momento o problema foi 

que nós focamos em uma estrutura, que era uma indústria, essa indústria que 

é indústria de fecularia, com a capacidade de processamento muito alta, com 

custo muito alto de produção de matéria e, no momento, nós não temos 

como fazer essa fábrica trabalhar cheia. Esse que foi o problema que, muitas 

vezes, não deu o resultado esperado. [...] é uma fecularia que tem capacidade 

de processar cinco toneladas de raiz por hora e a gente para trabalhar, precisa 

de no mínimo 40 toneladas por dia, com 8 horas de trabalho, para poder 

pagar as contas direitinho e dar a resposta. No momento em que ela foi 

inaugurada até 2012, a gente tinha esse volume. A partir de 2012, nós nos 

deparamos com essa dificuldade de oferta de matéria-prima. (E5) 

 

O custo de produção no Paraná é bem menor do que o daqui, porque eles 

trabalham com a fecularia cheia, a gente não consegue trabalhar com ela 

cheia. Outra, o custo para produzir a raiz de mandioca no Paraná é mais 

barato do que aqui, porque o círculo lá é um ano, aqui é 18/24 meses, isso 

tudo nos dificultou. (E5) 

 

Em 2015, uma parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) foi 

estabelecida, como forma de recuperar a cooperativa através da formação de estoque, mas a 

morosidade na liberação dos recursos fez com que o capital fosse devolvido, por conta da 

impossibilidade de utilização, pois foi liberado após o término da safra: 

 

Em 2015, nós fizemos uma formação de estoque com a Conab, e tinha tudo 

para dar certo, para funcionar direito, só que teve uma morosidade muito 

grande para disponibilidade do recurso. Nós fizemos todo o processo, fomos 
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no cartório, estava tudo ok para esse recurso sair em maio. O recurso foi 

assinado, foi para lá, voltou, fez outra CPR, passou o recurso em julho. O 

recurso quando foi cair, foi no final de novembro de 2015, a safra já tinha se 

esgotado, os preços já tinham subido, aí não teve como a gente utilizar o 

recurso, foi preciso devolver para Conab. [...] Quando o dinheiro saiu os 

preços da mandioca já tinham subido, a safra de mandioca já tinha passado, 

se nós ficássemos com esse recurso para tentar formar o estoque não ia ter 

condições. (E5) 

 

 

Outro aspecto abordado foi a permanência da parceria com a Fundação, o que foi 

rejeitado por E5: 

 

A gente está conversando, mas no momento nós não temos um apoio da 

Fundação não. Nós estamos com as próprias pernas aqui.  (E5) 

 

 

Na avaliação dos impactos do projeto em parceria com o BNDES, embora os 

resultados empresariais e em termos de aumento de renda não tenham sido os ideais, a 

dinâmica do cooperativismo apoiada pelo Banco trouxe melhorias para a comunidade. Outro 

aspecto relevante é que em relação à avaliação do BNDES, o gestor alega que o Banco 

cumpriu com o que se comprometeu: 

 

A gente que se deparou com as dificuldades aqui, mas o recurso por parte do 

BNDES cumpriu o que foi feito, a nota para isso aí que teve algumas coisas 

que não foi viável foi por parte da própria estrutura nossa aqui. (E5) 

 
Houve uma melhoria muito grande no acesso ao crédito, nós temos as 

pessoas que têm mais facilidade por causa de estarem dentro de um contexto 

de uma cooperativa, estão tendo mais facilidade de acesso ao crédito, nós 

temos novamente agora uma questão da assistência técnica, na melhoria da 

produção. Temos, também, o relacionamento das capacitações das 

comunidades, as pessoas hoje têm mais informações, o pessoal tem um 

conhecimento bem maior, embora, muitas vezes, a gente não dá a resposta 

adequada que a melhoria de renda, mas teve um ganho muito grande desses 

outros conhecimentos, dessa facilidade. [...] Na melhoria de renda aqui dos 

agricultores, o impacto não foi tão grande. (E5) 

 

A resposta esperada, muitas vezes, não foi dada em matéria financeira. [...]. 

Mas no olhar geral, a gente acha que não teve um retorno financeiro, embora 

os agricultores todos estejam melhores de situação de vida, mesmo que não 

foi comercializando através da própria cooperativa, como era no início da 

implantação do projeto. (E5) 

 

De forma genérica, sem falar especificamente do caso da cooperativa, E2 apresenta 

uma visão de melhorias que extrapola o simples atingimento das metas quantitativas: 
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O outro resultado que acontece também, é o resultado qualitativo. Que às 

vezes você olha um número frio, você previa que tivesse um aumento nos 

postos de trabalho, chega no final não aumentou, ou diminuiu 5%, aí você 

pensa: “Que investimento ruim”, por esse número seria só um investimento, 

mas quando você faz uma avaliação daquela cooperativa e você vê que a 

qualidade do trabalho, como um todo, aumentou … Então, tem o caso de 

cooperativa de catador, por exemplo, ele trabalhava em terreno baldio, com 

sol e chuva, com resíduo misturado, sem banheiro, em uma situação 

totalmente precária. E depois você tem um galpão totalmente protegido, com 

telhado, com banheiro, com refeitório… Então a qualidade do posto de 

trabalho aumentou muito, às vezes eles não tiveram ainda uma organização 

para dobrar o número de trabalhadores, enfim, encontram outras barreiras. 

Mas uma avaliação qualitativa mostra que aquele posto de trabalho ganhou 

muita dignidade. (E2) 

 

Estabelecendo paralelo com a Coopasub, embora os resultados em termos de renda 

não tenham sido atingidos, a construção do galpão e estrutura administrativa, refeitórios e 

banheiros apresentou melhoria das condições de trabalho dos cooperados. No entanto, é muito 

pouco diante do resultado esperado pela empresa e pelo Banco. 

6.2.4.3 Descobertas Adicionais 

 

A análise das entrevistas, além de conteúdo bibliográfico e documental permitiu a 

ampliação do horizonte de conhecimento a respeito da pobreza no país, bem como da atuação 

do BNDES, histórica e contemporânea, sobre o tema. 

Uma grande questão é a separação de política e economia em diferentes “silos”. 

Superar a pobreza não é questão de ordem meramente econômica, como pressupõe o BoP. É 

necessária uma real estratégia de desenvolvimento para o suprimento de carências que vão 

além da ordem econômica. 

Extrapolando a visão economicista de solução dos problemas da pobreza, um olhar 

geral para a questão demonstra que além de sua atuação na oferta de crédito, os problemas 

estruturais que ainda afetam o país como “saneamento básico insuficiente, moradia digna 

inexistente para contingentes expressivos, preservação ambiental preterida, água tratada 

somente para uma parcela da população, saúde pública de ação preventiva e curativa 

deficitária, educação promovendo oportunidades desiguais, etc.” (LAVINAS, 2015, pág. 19), 

podem ter no BNDES um dos pilares para suas resoluções. 

Evidentemente, a atuação do Banco não se dá de forma isolada e totalmente autônoma. 

O BNDES é parte de um sistema interconectado de políticas nacionais e sob o contexto da 

economia global. O banco público segue diferentes agendas de desenvolvimentismo, bem 

como de neoliberalismo eurocêntrico. 
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Nesse olhar para o desenvolvimento, as ideias de Celso Furtado permanecem atuais. 

Seu olhar para a pobreza marcou sua trajetória no BNDES. Participou ativamente do primeiro 

órgão de planejamento regional do país: A SUDENE, tendo comandado as ações estratégicas 

do órgão de 1959 a 1964 (BNDES, 2012). Sua posição é que era necessário ter uma visão 

diferente. Não lutar contra a seca, mas considerá-la parte do sistema ecológico do Nordeste. 

Portanto, criar no NE uma economia que pudesse viver com a seca. Um sistema viável 

economicamente. Trata-se de desenvolver todo o nordeste. Não só a seca. (MARIANI, 2004). 

Ademais, um olhar contemporâneo para a atuação do Banco revela vulnerabilidades 

históricas ainda não superadas. Ferreira et. al (2011) demonstra que a diretoria do Banco 

assume os gargalos e fragilidades na atuação com os pobres, destacando-se  o 

conservadorismo, baixa capilaridade e capacidade operacional. Da sede, no Rio de Janeiro, o 

olhar para o horizonte da pobreza, embora existente, é limitado. 

Em uma área restabelecida em 1996 e com pouco destaque dentro do Banco, evidente 

a baixa carga de maturidade e conhecimento técnico para lidar com a pobreza. O baixo 

conhecimento do BNDES associado à baixa capacitação técnica dos potenciais beneficiários 

se refletiu na baixa taxa de projetos aprovados dentro do Programa de Investimentos 

Coletivos Produtivos (PROINCO), programa pioneiro de fomento a negócios com atuação 

coletiva, atingindo o risível percentual de 1,9% de desembolso frente ao potencial ofertado 

(FERREIRA et al., 2011). 

Sob a ótica específica para Área Social do Banco, incorporada ao antigo DESOL, 

atualmente DIPRO, pautava sua estratégia nos seguintes pontos, segundo Ferreira et. al 

(2011): 

• ampliar o apoio a empreendimentos de economia solidária, priorizando o 

adensamento de cadeias produtivas; 

• ampliar a atuação nas regiões Norte e Nordeste, dentro de uma perspectiva de 

desenvolvimento integrado;  

• formalizar parcerias com o intuito de maximizar os impactos positivos da atuação do 

AS/DESOL; promover o desenvolvimento sustentável com foco no território, priorizando o 

entorno territorial de grandes projetos industriais e de infraestrutura e os Territórios da 

Cidadania definidos pelo governo federal. 

Novamente, a compreensão da realidade sob a voz dos representantes do Banco e 

beneficiados pelos programas de crédito entrevistados revelou um distanciamento entre o 

planejado na teoria e a realidade prática. O apoio a empreendimentos de economia solidária 

não deve restringir-se a desembolso financeiro, ainda que não reembolsável.  
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Um olhar para os casos de sucesso e fracasso demonstram um diferencial fundamental 

para os resultados: planejamento e organização do negócio. Na Copercicla, capacitação em 

gestão e cooperativismo e uma estrutura de governança que evita uma perenidade de posições 

hierárquicas sob o mesmo comando (no máximo uma reeleição) permitem ao negócio uma 

contínua renovação e aperfeiçoamento do modelo de negócio. Embora tenham contado com 

auxílio de ONGs nas suas origens, não foi apresentada qualquer parceria com Instituições 

pertencentes às grandes corporações. Já na Coopasub, embora o desembolso tenha ocorrido de 

maneira regular pelo BNDES, o aporte financeiro não resultou em desenvolvimento efetivo 

do negócio e, principalmente, na transformação da vida dos cooperados. Falta de visão de 

escala do negócio e simples análise de demanda de equipamentos para o processo produtivo 

resultou em crédito sub-aproveitado, ainda que melhorias qualitativas nas condições de 

trabalho tenham sido encontradas. O recurso do BNDES veio por intermediação de Fundação. 

Ainda sim, no que tange a apoio técnico, tal apoio não foi realizado. Revela-se ainda a 

intensificação das fragilidades do negócio após a saída do parceiro. 

A estratégia de intensificação de parcerias para extensão de sua capilaridade, além do 

aproveitamento da capacidade de gestão de membros que possam aplicar o gerencialismo 

adquirido no mercado nos projetos envolvendo entes públicos deverá ser seguida de forma 

cautelosa. O relatório BNDES Setorial 33 revela a “oportunidade de atuação com parcerias, 

instituições dotadas de capilaridade, experiência, recursos, capacidade organizacional, de 

gestão e de articulação em um dado território, e capazes de proporcionar aos beneficiários 

finais o alcance de suas múltiplas necessidades.” Ferreira et. al. (2011, p.99)   

Ainda que as entrevistas tenham revelado que não é enxergada concorrência entre 

corporações, institutos e o Banco, um resgate da literatura do BoP aponta para um domínio 

das grandes corporações na agenda de desenvolvimento das regiões subdesenvolvidas. 

As parcerias com entes públicos também se mostraram frágeis. Embora nos últimos 

governos, a percepção tenha sido de que o Banco age de forma mais sistêmica e integrada ao 

Governo Federal, em outras esferas, cujas parcerias exigem colaboração e maturidade de 

gestão por parte de Estados e Municípios ainda se mostra muito precária. Morosidade e 

descontinuidade de projetos por interesses políticos fragilizam tal modelo de parceria. 

Com relação à penetração do Norte e Nordeste, as análises devem ser isoladas. 

Enquanto o nordeste concentra grande parte dos investimentos do microcrédito produtivo e 

programas sociais do Banco, o Norte ainda carece de parceiros que possam viabilizar o 

“negócio social” do banco de desenvolvimento. 
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De modo a otimizar seu potencial dentro de uma área ainda desconhecida dentro do 

Banco, o BNDES necessita de um aprimoramento de seus controles. Embora avanços sejam 

percebidos, com a maior disponibilização de dados na sessão de transparência do órgão, além 

da produção do primeiro relatório de efetividade, ainda há um longo caminho a ser trilhado 

para que a gestão de informação através de retroalimentação guie as estratégias de atuação na 

pobreza. 
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7 CONCLUSÃO 
 

7.1.1 Considerações Finais 
 

O estudo produzido ao longo da dissertação buscou iluminar os caminhos em busca de 

respostas para o seguinte questionamento: A despeito da sub-representação de órgãos 

governamentais pela literatura vinculada ao BoP, por que e como  a Área Social do BNDES 

contribui para a redução da pobreza (na base da pirâmide) no Brasil? 

A compreensão da literatura do BoP, especialmente de seu idealizador, C.K. Prahalad, 

revela que embora tenha papel importante ao destacar o tema da pobreza para as páginas dos 

estudos da business school, existem lacunas graves dentro do framework proposto para a 

promoção da “riqueza na base da pirâmide” (PRAHALAD, 2010). Não só por promoverem 

uma expansão amplamente neoliberal nos países em desenvolvimento, como também para a 

minimização do papel do Estado a mero regulador de um sistema que favoreça a 

implementação dos modelos de grandes corporações transnacionais, que criariam um mercado 

de consumo como mecanismo de retirada dos habitantes das mazelas da pobreza, ao passo que 

gerariam lucros para seus negócios. 

Dentro dessa lógica, o microcrédito seria elemento central para oferta de capital ao 

mercado consumidor e a promoção do empreendedorismo. Utilizando a referência pioneira de 

Muhammad Yunus, o banqueiro dos pobres, a promoção de acesso ao crédito visava 

dinamizar as economias locais. O modelo evoluiria para uma financeirização global que 

expandiria as limitações do modelo original e promoveria a “revolução do microcrédito” 

(ROBINSON, 2001). 

No entanto, o modelo encontra grande resistência de críticos, que expõem as 

fragilidades do microcrédito, seja pelo sobreendividamento dos pobres, a falta de escala para a 

competitividade de microempresas e também a falta de capacidade técnica pelos 

empreendedores. Além disso, questionam as premissas que embasaram o BoP, como tamanho 

do mercado,  os casos de sucesso apresentados e os reais interesses das corporações a respeito 

de globalização, “marketização” do bem estar social sob uma cortina do neoliberalismo. 

Fundamental também a compreensão da limitação de análise da pobreza sob a ótica 

economicista do BoP. Como visto no capítulo de contextualização da pobreza, ela não se 

restringe a fatores meramente econômicos. A pobreza lida também com as carências do ser 

humano e ausência de condições para satisfação de suas necessidades. 

Ainda que visões evolutivas do modelo BoP tenham surgido, com a inserção do pobre 

nas cadeias produtivas e participação na co-criação dos negócios, a revisão do modelo não 
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contemplou o papel do Estado como agente criador e ativamente participante e, por 

consequência, a figura dos bancos nacionais de desenvolvimento permanece como parte da 

lacuna teórica inexplorada pelo BoP. 

Uma revisão histórica da trajetória do BNDES revelou que o Banco foi criado para ser 

o motor do desenvolvimento industrial brasileiro na década de 50. Presumia-se se a solução 

das carências sociais seria um subproduto do desenvolvimento industrial. O final da década de 

50 teve como marco a criação da SUDENE, primeiro órgão de desenvolvimento regional do 

país. Um de seus idealizadores, Celso Furtado, pregava a incorporação das fragilidades da 

seca nordestina, presente em diversos bolsões de pobreza, ao ecossistema de desenvolvimento 

ao invés da busca para a sua solução, que demandaria muitos recursos e tempo. Celso também 

clamou para um olhar para o subdesenvolvimento e uma ruptura da lógica de submissão e 

dominação 

Em relação ao social, a trajetória do Banco se altera somente no ano de 1982, com o 

Decreto-Lei 1.940, que incluiu o “S” ao antigo BNDES e a constituição do Finsocial como 

fundo destinado para investimentos voltados para o desenvolvimento social e redução da 

pobreza.  

No entanto, o desenvolvimento do “S” teve uma trajetória bastante conturbada, 

sofrendo inclusive interrupção ao longo do Governo Collor, enquanto o Banco adotava cada 

vez mais nítido um modelo neoliberal, suportando a política de desmobilização de controle do 

Estado em diversos setores através de uma política de privatização, que perdurou para o 

Governo Itamar Franco e FHC. No governo deste último, a Área Social do Banco é reativada. 

A criação da Secretaria de Desenvolvimento Regional intensificou o fluxo de capital para a 

Região Nordeste atacando a pobreza regional e promovendo a evolução de alguns índices. 

Programas de transferência de renda também foram lançados, além do crédito produtivo 

popular. 

A grande transformação do foco para o social no Estado ocorreu após a eleição de 

Lula.  O Programa Fome Zero, estratégia central do governo petista, tratava da redistribuição 

de renda e foco na redução das desigualdades, tendo o BNDES como braço estratégico e 

operacional.  

As melhorias das condições econômicas do país contribuíram para o aumento do PIB e 

para a valorização do salário mínimo, considerado o principal mecanismo de remoção das 

pessoas da linha de pobreza. Programas de transferência de renda também foram utilizados 

estrategicamente pelo Governo. A reeleição coincide com o lançamento do Programa de 

Aceleração do Crescimento, que possuía finalidade de promover um desenvolvimento mais 
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amplo, com projetos de infraestrutura, energia e logística, além de geração de emprego e 

renda. Programas de incentivo às MPME também foram lançados no período.  

A missão do BNDES de “promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da 

economia brasileira, com geração de emprego e redução das desigualdades sociais e 

regionais” (BNDES, 2015a, p.10), aumentava ainda mais os vínculos do Banco com o social. 

O Programa Bolsa Família, principal mecanismo de transferência de renda ampliou sua 

atuação ao fim da década de 2010, atingindo aproximadamente 40 milhões de brasileiros.  

A conjuntura da economia global de 2008, com a crise do neoliberalismo impactaria o 

país e a atuação do Banco, que se tornaria mais sistêmica e suportando financeiramente 

algumas iniciativas do governo federal, embora a trajetória do social tenha permanecido com 

relativa atenção ao fim da década e nos anos subsequentes. A eleição de Dilma Rousseff deu 

continuidade às evoluções dos indicadores sociais e o governo ficou marcado pelo Plano 

Brasil Sem Miséria, colocando o Estado como grande executor e articulador das políticas 

sociais. No BNDES, o discurso é que o plano foi o responsável por trazer o termo “redução da 

pobreza”, em substituição a “redução de desigualdades”, para dentro do Banco. Porém, o 

depoimento dos entrevistados demonstra que há grande percurso a ser percorrido para a 

incorporação efetiva da temática na cultura dos funcionários e da Instituição. 

As revelações do campo demonstraram que em sua origem, o Banco marginalizava 

completamente a questão social, seja pela compreensão de que seu objetivo era a promoção 

do desenvolvimento econômico, o que “eximiria” o Banco de atuar com foco nas mazelas 

sociais ou, no máximo, trataria a redução da pobreza como subproduto do desenvolvimento 

industrial. 

Na busca da compreensão de porque o Banco atua na superação da pobreza, presume-

se que, em função da redução das desigualdades estar incorporada à razão de existir do Banco, 

torna-se quase uma obrigação que a instituição exerça o papel explícito em sua missão. No 

entanto, o que se percebe é que tal incorporação é tratada como algo superdimensionado e 

como um elo solto, que não encontra correspondência ao longo do Planejamento Estratégico. 

Com relação às ferramentas e instrumentos da Área Social, destacam-se pela voz dos 

entrevistados o programa de microcrédito produtivo, Fundo Social e também o Cartão 

BNDES, com foco em beneficiários situados na linha de pobreza ou que tenham a 

possibilidade de dinamizar o “ecossistema” que proverá aumento de empregos para os mais 

pobres. 

Quando se discute o efetivo papel do Banco na redução da pobreza, revela-se que, 

embora o tema seja tratado como de crescente atenção dentro do Banco por parte de alguns 
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entrevistados, o papel do BNDES ainda é visto sem pioneirismo, sendo relegado ao papel de 

articulador entre entes privados e públicos ou ainda, segundo posicionamento mais extremo 

de um dos entrevistados, de ser papel do Banco a atuação direta no núcleo da pobreza, 

devendo contribuir através de uma atuação sistêmica, melhorando as condições para o 

indivíduo progredir. 

Atuando como articulador, foram discutidas parcerias com órgãos públicos e privados. 

Para o Fundo Social, questionamento se levanta em torno do modelo de parcerias. 

Normalmente estabelecidas com instituições sem fins lucrativos partes de grandes 

corporações neoliberais, coloca-se em xeque o real interesse e autonomia desses órgãos na 

promoção e atuação na superação da pobreza. Seria o marketing social o único retorno, ou 

disfarça-se um intuito de incorporação da gestão do espaço público fragilizado em torno de 

um projeto de poder e submissão? Dentro do Banco, a “concorrência” é rejeitada, 

reconhecendo a atuação privada como benéfica para a sociedade. Enxerga-se a capacidade de 

gestão e acompanhamento de empresas com experiência no setor privado como algo positivo. 

Com relação ao setor público, alerta para a morosidade e risco de descontinuidade de 

gestão, algo detectado não somente dentro do Banco, mas também pelo entrevistado da 

cooperativa Copercicla, que levanta também a burocracia como ponto fraco na interação com 

o executivo municipal. 

Sobre a atuação nas desigualdades regionais, com foco nos bolsões de pobreza do 

Norte e Nordeste, a avaliação resulta em diferentes diagnósticos: enquanto no Nordeste a 

atuação é intensa por conta de parcerias com bancos que atuam em parceria para fornecimento 

indireto de crédito, o Norte ainda é um grande desafio para o Banco, com limitadíssima 

atuação local. O Centro-Oeste também é apontado como um local carente de intensificação de 

atuação. A capilaridade é uma fragilidade detectada pelos entrevistados e tida como um 

desafio para os próximos anos. 

Outro ponto de atenção é em relação aos mecanismos de acompanhamento. Embora 

em evolução com disponibilização de informações no site e a publicação dos primeiros 

relatórios de efetividade, ainda é muito incipiente a melhoria dos controles e indicadores de 

projetos, que são elemento vital para uma mudança efetiva de patamar da atuação social do 

Banco. 

Outras fragilidades percebidas ao longo das entrevistas dizem respeito à exigências de 

documentações, como regularidade fundiária e licenciamento ambiental, que podem afetar 

pequenos negócios que não possuam capacidade administrativa, o que demandaria também 

um acompanhamento mais próximo dos técnicos do banco para orientação, acompanhamento 
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e monitoramento dos projetos. A falta de orientação foi percebida no caso de insucesso, 

embora o repasse de recursos tenha ocorrido de forma satisfatória. Em resumo, não basta que 

o banco seja um eficiente provedor de crédito. Como banco nacional de desenvolvimento, 

deve prover instrução e capacitação em linha com estratégias nacionais de atuação no campo 

social. 

A despeito de todas as fraquezas e pontos de melhorias, a Área Social do BNDES tem 

o potencial de assumir um papel relevante dentro do Banco num projeto desenvolvimentista 

que olhe não só sob o espectro economicista do BoP, mas ultrapasse as barreiras de superação 

da pobreza de forma plena, com atuação multisetorial e sob contínuo aperfeiçoamento, 

retroalimentado com dados consistentes, capazes de estruturar sua ação e aumentar a 

probabilidade de sucesso dos projetos.   

Projetos ligados à Área Social possuem poder de transformar realidades de negócios e 

comunidades, estimulando o cooperativismo e empresas com foco em economia solidária. O 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social pode contribuir para um projeto de 

desenvolvimento em linha com as ideias de Furtado: 

O desenvolvimento, na realidade, diz respeito às metas da vida. Desenvolver 

para criar um mundo melhor, que responda às aspirações do homem e amplie 

os horizontes de expectativas. Só há desenvolvimento quando o homem se 

desenvolve.  (CELSO FURTADO apud OLIVEIRA, 2014) 

 

Foi percebida através do estudo uma atuação que não está presente na literatura BoP 

de referência (que negam bancos públicos e tratam “pobres” sob perspectiva reducionista 

específica), ausente também dos questionadores da agenda sistêmica sob a perspectiva de seus 

diferentes stakeholders. O BNDES promove uma agenda sistêmica própria de 

desenvolvimento (desenvolvimentismos), que vai além da pobreza, mas a inclui. 

 

7.2 Sugestões para uma Nova Agenda de Pesquisa 

 

As entrevistas e referências aqui apresentadas representam um recorte de um amplo 

universo. Nesse aspecto, estudos futuros dentro do BNDES poderão contemplar pontos de 

vista que envolvam outros funcionários do Banco com diferentes níveis hierárquicos e tempos 

de carreira, além de membros do governo, cientistas sociais, executivos dos institutos e 

agentes de crédito envolvidos na temática da pobreza, a fim de ampliar a compreensão sob 

novos olhares. Além disso, novas análises relacionadas aos programas de acompanhamento e 

monitoramento, buscando avaliar o tempo de resposta e retornos quantitativos dos programas 

do Banco voltados para o social. 
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Espera-se que esta dissertação seja ponto de partida que desperte interesse para novas 

análises sobre o tema. Oportunidade para novos estudos adicionais que: 

 Envolvam outras organizações públicas; 

 Explorem o conceito de economia solidária e suas implicações na redução da pobreza; 

 Problematizem a agenda camuflada de desenvolvimento mobilizada pelo modelo do 

BoP; 

 Problematizem a imposição de conhecimentos e modelos vinculados ao 

neoliberalismo que subalternizam agendas de pesquisa vinculadas a 

neodesenvolvimentismos no Brasil. 

Por, fim, sugestão destacada para um foco na BoP sob a ótica alternativa produzida 

nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. 
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