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RESUMO 

 

Os bancos de desenvolvimento (BDs) têm o objetivo maior de fornecer créditos a 

projetos que desenvolvam economicamente o território onde atuam, sendo que 

algumas teorias econômicas são favoráveis a sua existência e outras contrárias. O 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul fomenta o desenvolvimento 

econômico da Região Sul do Brasil há mais de 55 anos, canalizando recursos 

financeiros para diversos setores. Nesse trabalho são descritos o histórico dos BDs, 

as abordagens econômicas dos mesmos, a criação do BRDE e os processos 

decisórios que ajudaram no desenvolvimento econômico da região. A análise da 

oferta de crédito do BRDE é feita especialmente analisando os recursos oriundos do 

BNDES, que é sua principal fonte: na região sul, o BRDE destaca-se como um dos 

principais repassadores desses recursos. Nas operações contratadas do BRDE 

entre 2006 e 2016 destacam-se os macro-setores agropecuária e indústria, em 

termos de valores totais financiados. A análise econômico-financeira do Banco 

mostra bons resultados e que seu esforço pelo desenvolvimento tem colaborado de 

forma relevante para a região. 

 

 

 

 

Palavras-chave: BRDE. Bancos de desenvolvimento. Oferta de crédito. Região sul. 
BNDES.  



 
 

ABSTRACT 
 
 

Development banks (BDs) have as their main objective providing credit to projects 

that economically develop the territory where they operate, despite the fact that some 

economic theories are favorable to their existence, and others against it. The 

Regional Development Bank of the Far South has fostered the economic 

development of the Southern Region of Brazil for more than 55 years, channeling 

financial resources to various sectors. In this work are described the history of the 

BDs, the economic approaches about them, the creation of the BRDE, and the 

decisions that helped in the economic development of the region. The analysis of 

BRDE's credit supply is carried out especially by analyzing BNDES funds, which are 

BRDE’s main source: in the southern region, BRDE stands out as one of the most 

important counterpart of these resources. Considering BRDE’s contracted operations 

between 2006 and 2016, the agricultural and manufacturing macro-sectors are 

highlighted in terms of total amounts financed. The Bank's economic andfinancial 

analyses show good results and its development efforts have been very important for 

the region. 

 

 

 

 

 

Keywords: BRDE. Development banks. Credit suplly. Brazilian Southern Region. 
BNDES. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a crise de 2008, que iniciou no mercado imobiliário norte-americano e 

gerou uma recessão global, os bancos públicos e os bancos de desenvolvimento 

alcançaram maior destaque na economia e no noticiário, tanto nacional quanto 

internacionalmente, com vistas a implementar e financiar estratégias de 

desenvolvimento e também medidas anticíclicas. Essa valorização ocorreu nos 

países desenvolvidos, como no caso do Banco Europeu de Investimento (BEI), que 

desempenhou um papel proeminente na provisão de liquidez e financiamento a 

longo prazo durante a crise da dívida na Europa, quando os empréstimos privados 

caíram (THIEMANN; GRIFFITH-JONES, 2014), através de políticas anticíclicas que 

os bancos públicos conseguiram diminuir a retração da oferta de crédito do setor 

privado, evitando que a crise piorasse. 

Da mesma forma, em 2016, ano de forte recessão econômica no Brasil, cuja 

queda do PIB nacional foi 3,6%, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 

Sul (BRDE) foi o maior repassador de recursos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na Região Sul, segundo Paraná 

(2017). Essa liderança tem origem, principalmente, na queda no volume de 

financiamentos de outros agentes financeiros. Mesmo com a crise, o BRDE 

conseguiu cumprir o resultado previsto para o ano (PARANÁ, 2017). 

Dado esse contexto, o objetivo geral desse trabalho é discutir a importância 

dos bancos públicos, em especial os de desenvolvimento, para o crescimento e o 

desenvolvimento de suas regiões, ou pelo menos, manter o nível de atividade 

econômica em momentos de crise (medidas anticíclicas). A ênfase é dada ao BRDE. 

Bancos são instituições imprescindíveis para o funcionamento de economias 

monetárias, já que são neles que se deposita grande parte das riquezas das 

pessoas, empresas e recursos do governo, de forma que disponibilizam valores aos 

agentes deficitários de fundos e que querem realizar investimentos. Dependendo do 

momento econômico e político dos países, em especial no Brasil atual, é sempre 

repensada a importância dos bancos públicos. Em momentos de crise, 

frequentemente aparece a intenção de privatização, tanto para gerar receita de curto 

prazo ao governo quanto para “tornar o setor mais eficiente”. 

Como objetivos específicos deste trabalho estão o estudo da importância 

econômica dos bancos públicos, a avaliação histórica do papel desempenhado pelo 
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BRDE e a evidência empírica mais recente sobre essa importância, no período de 

2006 a 2016. 

 Com relação ao primeiro objetivo específico, a principal função dos bancos 

públicos de fomento é bem diferente daquela dos bancos privados. Normalmente 

cabe ao Estado a incumbência de se preocupar com o desenvolvimento 

socioeconômico do município, região e país, já que isso exige investimentos muito 

altos e com retorno a longo prazo, sendo difícil que a iniciativa privada possa ter 

interesse em investir nessas condições. Dado que o financiamento de longo prazo 

gera um risco muito maior, os bancos privados procuram atuar nas linhas de 

empréstimos de prazos mais curtos. 

Com relação ao segundo objetivo específico, para entender melhor como e 

porque as instituições surgiram historicamente, é preciso pesquisar sobre o passado 

para saber por quais motivos elas foram criadas. A pesquisa sobre a importância 

econômica dos nossos bancos públicos de fomento regional para o desenvolvimento 

da região sul remonta à época de 1950-60, quando havia receios que a região sul 

poderia se tornar o “novo nordeste” devido ao seu atraso econômico (FONSECA, 

2010). É particularmente interessante mostrar que o BRDE colaborou com estudos e 

a formação de políticas de apoio ao empresariado para a instalação do Polo 

Petroquímico do Estado do Rio Grande do Sul (CONPETRO), na década de 1970 

(ZOTIS, 2013). Também houve um projeto-piloto para a identificação das 

dificuldades de gestão em empresas que foi muito bem-aceito e, após melhorias, 

acabou se transformando no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), de acordo com Zotis (2013). 

Com relação ao terceiro objetivo específico, as dificuldades econômicas do 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná exigem superação rápida, e o BRDE 

tem desempenhado um papel relevante na região tanto em períodos de expansão, 

como de crise. Isso também justifica o estudo.  

A metodologia desse trabalho compreende uma revisão bibliográfica, para 

entender como algumas teorias econômicas entendem o funcionamento do sistema 

financeiro e a possível atuação de bancos públicos e de desenvolvimento, assim 

como investigar a história do BRDE. Também foi revista a história recente de BDs e 

um estudo do Banco Mundial sobre diferentes BDs no mundo. A análise sobre como 

a atuação do BRDE impactou a região sul do Brasil no período de 2006 a 2016 é 

feita a partir dos relatórios de administração do Banco, comparando com os dados 
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do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a região 

sul. 

O trabalho está organizado da seguinte forma: além da introdução e da 

conclusão, há três capítulos. O segundo capítulo aborda a teoria econômica sobre 

os bancos públicos e de desenvolvimento. Destacam-se três linhas de pensamento: 

a linha da repressão financeira, que entende que o papel do Estado deve ser 

restrito, sem intervenção na atividade econômica; a linha nova-keynesiana que 

justifica o papel de tais bancos por existirem falhas de mercado em uma economia 

capitalista; e a linha pós-keynesiana, que defende o papel anticíclico do Estado na 

economia, através do incentivo à demanda agregada. 

 No terceiro capítulo são abordados alguns aspectos importantes dos 56 anos 

de funcionamento do BRDE, principalmente como ele foi criado e também as 

intenções de seus fundadores. Discute-se, além disso, a liquidação extrajudicial do 

Banco Central no BRDE em 1989 e são identificados alguns projetos e algumas 

empresas que o BRDE ajudou a criar ou desenvolver. 

 O quarto capítulo efetua uma análise dos dados econômico-financeiros do 

BRDE na região sul. Primeiro são informados dados financeiros do Banco. Em 

seguida, é analisado o quanto o BRDE utiliza dos desembolsos do BNDES para a 

região sul, e uma comparação com quanto o BRDE utiliza dos recursos do BNDES 

em âmbito nacional e na região sul. Também é analisado o quanto o Banco 

possivelmente contribuiu para o desenvolvimento da região entre 2006 e 2016, 

apresentando dados sobreo crédito que os setores de agropecuária, indústria, 

infraestrutura e comércio e serviços receberam do banco.  
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2 OS BANCOS DE DESENVOLVIMENTO: ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

 O objetivo desse capítulo é mostrar a base teórica do pensamento econômico 

sobre os bancos de desenvolvimento, além de algumas experiências históricas e 

modelos institucionais. Ele está dividido em seis seções. A primeira versa sobre 

elementos históricos e conceituais, explicando um pouco sobre mudanças ocorridas 

nas últimas décadas nos BDs. A segunda e terceira discutem a teoria por trás dos 

bancos de desenvolvimento, começando com a abordagem de repressão de crédito, 

que é contrária à intervenção do estado na economia. Os defensores dessa visão, 

portanto acreditam que não deveriam existir os bancos de desenvolvimento. Em 

seguida, discute-se a abordagem de racionamento do crédito e a teoria pós-

keynesiana, que defende as políticas anticíclicas de crédito. A quarta versa sobre o 

contexto internacional, em que existem bancos multilaterais de desenvolvimento 

(BMDs) que são formados por alguns países e têm funções semelhantes aos BDs. 

Também é feita uma discussão de uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial em 

2012 sobre BDs e suas características. A última seção são as considerações 

preliminares. 

 

2.1 ELEMENTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS  

 

Desde a crise de 2008, que iniciou no mercado imobiliário norte-americano e 

gerou uma recessão global, os bancos públicos e os bancos de desenvolvimento 

alcançaram maior destaque na economia e no noticiário, tanto nacional quanto 

internacionalmente, com vistas a implementar e financiar estratégias de 

desenvolvimento e também medidas anticíclicas (THIEMANN; GRIFFITH-JONES, 

2014). 

Essa valorização também ocorreu nos países desenvolvidos, como no caso 

do Banco Europeu de Investimento (BEI), já mencionado. Ação semelhante foi 

adotada nos Estados Unidos, após a crise de 1929, quando houve uma redução de 

mais de 30% no nível de atividade econômica “[...] o governo montou instituições 

financeiras públicas com o objetivo explícito de sustentar o investimento privado em 

longo prazo.” (TORRES FILHO; COSTA, 2012, p. 978). Após a criação da 

Reconstruction Finance Corporation (RFC) em 1932, que tinha o objetivo de realizar 

empréstimos para bancos, ferrovias e companhias de seguro, “[...] o governo 
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americano foi estendendo sua atuação financeira para as áreas de agricultura, 

exportação e habitação.”, de acordo com Torres Filho e Costa (2012, p. 978). 

Após as duas guerras mundiais (1914-18 e 1939-45), o setor público teve 

atuação relevante tanto com o financiamento de longo prazo do investimento 

privado, quanto para recuperar os mercados financeiros internacionais com o 

objetivo de retomar o comércio multilateral (TORRES FILHO; COSTA, 2012).  

 

A instabilidade e o caráter especulativo intrínseco ao mercado financeiro 
privado não poderia, de forma alguma, comprometer a reconstrução dos 
países afetados pelo conflito bélico nem a aceleração do desenvolvimento 
econômico nos países mais pobres. (TORRES FILHO; COSTA, 2012, p. 
979). 

 

Almejando a segurança e o crescimento, os países criaram “[...] instituições 

públicas – no caso, as multilaterais, Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco 

Mundial – para comandar as relações financeiras internacionais.” (TORRES FILHO; 

COSTA, 2012, p. 979). Como não era desejável a volta do mundo financeiro 

comandado somente por bancos privados, foram criados BDs em diferentes regiões 

do mundo, com acesso a recursos nacionais e internacionais de longo prazo, para 

promover a expansão da infraestrutura e da indústria moderna, com corpo funcional 

eficiente (TORRES FILHO; COSTA, 2012). 

Nas últimas décadas, verificam-se três fases pelas quais os BDs passaram, 

de acordo com associações às teorias econômicas de sua época (OLLOQUI, 2013; 

ALMEIDA, 2017). Na primeira fase, nas décadas de 1950/60, a intervenção estatal 

para o desenvolvimento de setores econômicos estratégicos era fundamental. A 

teoria econômica vigente no período defendia a existência de instituições, como 

bancos de desenvolvimento, para canalizar adequadamente o capital necessário 

para a indústria (OLLOQUI, 2013; ALMEIDA, 2017). Nessa época foram criados 

BDs, que inicialmente financiavam projetos industriais e de infraestrutura. Com o 

tempo, eles passaram a financiar setores como o rural e de habitação (OLLOQUI, 

2013; ALMEIDA, 2017). 

Os bancos multilaterais (BMs) também surgiram nesse momento, voltados 

para a recuperação de países no pós-guerra, para a retomada do comércio e como 

uma tentativa de evitar outras crises econômicas (ALMEIDA, 2017). O Fundo 

Monetário Internacional (FMI) foi criado em 1944, a fim de financiar déficits da 
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balança de pagamentos no médio prazo, e o Banco Internacional de Reconstrução e 

Fomento (BIRD) para financiamento de longo prazo, conforme Almeida (2017): 

 

Na sequência, fundaram-se os bancos de desenvolvimento regionais, como 
o European Investment Bank (1958), o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (1959), o African Development Bank (1964) e o Asian 
Development Bank (1966). (ALMEIDA, 2017 p.50). 

 

Na segunda fase, a partir da década de 1980, houve uma percepção de que 

os BDs não estavam proporcionando o ritmo de desenvolvimento necessário, além 

de que estavam gerando prejuízos fiscais e necessidades recorrentes de 

capitalização (OLLOQUI, 2013). No contexto mundial voltado para a liberalização 

dos mercados e para a restrição de intervenções estatais, iniciou-se uma grande 

redução no número de BDs: estima-se que os governos privatizaram 250 bancos no 

mundo (OLLOQUI, 2013). “Outros bancos foram reestruturados ou liquidados, com 

base na premissa de que a alta interferência política nas decisões de índole 

financeira levava a uma alocação ineficiente dos escassos recursos disponíveis.” 

(OLLOQUI, 2013, p. vi). 

Cabe ressaltar que, no caso do BRDE, objeto específico de estudo desta 

monografia, a questão de que o banco não estava contribuindo adequadamente 

para a promoção do desenvolvimento, e apresentava resultados financeiros ruins 

era devida, em grande parte, à dívida estatal com o Banco (OLIVEIRA; MARTINI; 

SILVA, 1989).  

 

[...] o Banco ter se afastado de suas funções originais, já que os recursos 
repassados ao governo nem sempre eram para investimentos, mas também 
para pessoal e custeio. [...] Os bancos passaram, então, a financiar a 
antecipação de receitas ao Setor Público. Mas tal ajuda, antes de (sic) 
mesmo de ser liquidada, era ainda mais solicitada com o aprofundamento 
da crise. (FONSECA, 1988, p. 68). 

 

Essa questão do BRDE é analisada com mais detalhes no próximo capítulo. É 

importante destacar esse caso particular porque é possível que ocorreram situações 

semelhantes com outros BDs. Hoje, após a crise mundial de 2008, essas questões 

estão sendo revisadas, reanalisadas e os BDs voltaram a ter mais apoio político.  

Nesta fase recente, do final da década de 1990 aos dias atuais, os BDs 

ressurgem em resposta à contínua existência de restrições de crédito. Porém, 

atualmente “[...] a intervenção estatal se enquadra nos preceitos das teorias da 
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economia institucional, as quais admitem que a intervenção pública pode ser 

benéfica em certas condições, particularmente quando complementa ou facilita as 

atividades do setor privado e o faz procurando um equilíbrio custo/benefício.” 

(OLLOQUI, 2013 p. vi). Sobre BDs: 

 

O princípio contemporâneo é que a intervenção do governo deve ser 
utilizada para complementar a atividade do setor privado ou para facilitar o 
desenvolvimento do mercado, sendo, portanto, sempre que possível de 
curto prazo e com uma estratégia clara de saída. (ALMEIDA, 2017, p. 50). 

 

 É importante ressaltar que esse recente interesse pelos BDs ocorre tanto nos 

países em desenvolvimento quanto nos desenvolvidos, em especial devido ao papel 

anticíclico dos BDs durante a crise mundial recente (OLLOQUI, 2013). Conforme 

Luna-Martínez e Vicente (2012) entre o final de 2007 e o final de 2009, em termos 

nominais os empréstimos dos BDs aumentaram em 36%, enquanto os dos bancos 

privados aumentaram apenas 10%, nos 61 países envolvidos nessa pesquisa do 

Banco Mundial. Esse papel anticíclico dos BDs, fornecendo crédito ao setor privado 

durante as crises econômicas, é muito importante para não piorar ainda mais a 

economia, pois é nessas fases que os bancos privados diminuem a oferta de crédito. 

 É difícil ter uma única designação do que são os bancos públicos de 

desenvolvimento ou BPD. Na definição de Olloqui (2013, p. vii):  

 

Um BPD é uma instituição financeira do Estado cujo mandato consiste em 
fomentar o desenvolvimento socioeconômico mediante o financiamento de 
atividades, setores ou segmentos econômicos específicos. Essa definição 
contém dois elementos chaves: i) a participação pública no sistema 
financeiro; e ii) o objetivo essencial de prover financiamento para projetos 
valiosos para o desenvolvimento socioeconômico ou que estejam 
enquadrados em uma política pública nacional. 

 

 Os BPDs poderiam atuar sobre falhas de mercado, oferta insuficiente de 

crédito ou para regulação financeira, de acordo com Almeida (2017, p. 48): 

 

Apesar de se diferenciarem por país ou região (e evoluírem ao longo do 
tempo), três são as principais intervenções que o governo pode fazer no 
sistema financeiro via os BPDs, as quais, apesar de não serem mutuamente 
excludentes, podem ser definidas como: i) resolver uma falha de mercado 
pelo lado da oferta de financiamento dos bancos privados; 
ii) resolver uma falha de mercado pelo lado da demanda de produtos e 
serviços financeiros; e iii) servir de instrumentos para a regulação financeira 
ou para a política monetária do governo. 
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 Para estudar o perfil da atuação pública no sistema financeiro de uma 

economia, é necessário avaliar condições objetivas do mercado, especialmente o 

estágio de desenvolvimento econômico do país, seu sistema financeiro e o contexto 

financeiro internacional (FERRAZ; ALÉM; MADEIRA; 2015). 

 Neste trabalho são detalhadas três abordagens; o modelo Shaw-McKinnon, 

da repressão financeira; e as abordagem novo-keynesiana e a abordagem pós-

keynesiana, do modelo de racionamento de crédito. 

 

2.2 ELEMENTOS TEÓRICOS: A ABORDAGEM DA REPRESSÃO FINANCEIRA 

 

 A abordagem da repressão financeira (RF) tem por base a hipótese de 

mercados eficientes e possui capacidade de se ajustar em direção às melhores 

condições para todo o sistema econômico, segundo Ferraz, Além e Madeira (2013). 

Para essa abordagem, o ajuste de mercado é garantido pela flexibilidade das 

taxas de juros. Com a liberalização financeira, o mercado definiria a taxa de juros 

ótima; então quando aumentasse a demanda, os juros subiriam e todos 

conseguiriam crédito. É necessário poupança para o investimento, mas com os juros 

mais elevados, haveria mais poupadores. 

Conforme a abordagem da RF, qualquer intervenção por parte do governo 

deve ser condenada, inclusive a existência de bancos públicos. A intervenção do 

governo levaria a uma taxa de juros baixa em relação à taxa de equilíbrio, o que 

impediria o ajuste eficiente do mercado e o desenvolvimento de instituições 

financeiras privadas, de acordo com Ferraz, Além e Madeira (2013). 

O modelo mais representativo desta abordagem de repressão financeira foi 

desenvolvido na década de 1950 e 60 e trata-se do Modelo Shaw-McKinnon. 

 

2.2.1 Modelo Shaw-Mckinnon 

 

 Segundo Hermann (2011) neste modelo a poupança prévia gerada pelo setor 

privado estará disponível para investimento, na proporção de equilíbrio entre oferta e 

demanda por crédito, dada por uma taxa de juros flexível, sem intervenções. 

 

O modelo Shaw-McKinnon apoia-se em três proposições centrais: a) o 
financiamento do investimento e, portanto, do crescimento econômico, 
requer o acúmulo prévio de poupança; b) a poupança agregada é uma 
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função positiva da taxa real de juros; c) mercados financeiros livres 
conduzem a taxa real de juros, a poupança agregada e a taxa de 
crescimento a seus níveis “ótimos”. (HERMANN, 2011, p. 401). 

 

 A base da abordagem é a teoria neoclássica sobre o mercado financeiro. Aqui 

o mercado de crédito pode ser entendido como um mercado de fundos 

emprestáveis, em que há o poupador que oferta recursos e o demandante de 

investimentos, segundo Ferraz, Além e Madeira (2015). Segundo essa visão, os 

bancos podem afetar o mercado com suas decisões operacionais, mas não podem, 

sozinhos, criar novos fundos emprestáveis; portanto o investimento só pode ser 

gerado pela poupança prévia de recursos: 

 

Supondo-se que os mercados sejam livres e eficientes, o modelo apresenta 
um nível de equilíbrio em que as taxas reais de juros e os níveis agregados 
de poupança e de investimento, assim como o ritmo da acumulação de 
capital e do crescimento do produto, encontram-se em níveis socialmente 
ótimos. O papel da ação política, nesse caso, é bastante limitado, já que 
iniciativas que buscam reduzir a taxa de juros acabam por inibir a poupança, 
o que reduz o volume de recursos disponíveis para investimentos. 
(FERRAZ; ALÉM; MADEIRA, 2015, p. 77) 

 

Como o Estado, em especial por meio da ação de bancos públicos, interfere 

na economia ofertando crédito com taxas de juros baixas, os mercados financeiros 

não se desenvolvem, sendo reprimidos. Para esse modelo, os países em 

desenvolvimento sofreriam de uma carência crônica de poupança interna, o que 

provocaria baixos níveis de investimentos, ocasionando baixas taxas de 

crescimento, segundo Dutra e Feijó (2009). 

 Contudo, nos anos 1970, países como Argentina, Chile e Uruguai iniciaram a 

desregulamentação financeira. Esta, porém não foi bem-sucedida. A mesma 

ocasionou elevação abrupta das taxas de juros, ficando em patamares superiores às 

taxas internacionais e com enorme endividamento externo, segundo Dutra e Feijó 

(2009). A intervenção pós-crise do governo foi importante para evitar o colapso 

financeiro dos bancos e empresas, naqueles países. Portanto, o modelo de Shaw-

McKinnon perdeu importância.  
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2.3 ELEMENTOS TEÓRICOS: A ABORDAGEM DO RACIONAMENTO DE 

CRÉDITO 

 

 Para a abordagem de racionamento de crédito, mesmo quando os agentes 

estão dispostos a pagar uma taxa de juros maior para obter financiamento, os 

bancos podem se recusar a ofertá-lo. Nesse modelo há o problema de quantidade 

de recursos emprestados, e não “preços” (juros) altos, de acordo com Ferraz, Além e 

Madeira (2013). 

Contudo, as ineficiências do mercado de crédito, derivadas, por exemplo, da 

assimetria de informação, concorrência imperfeita e externalidades, fazem com que 

os bancos restrinjam financiamentos para determinados clientes, segundo Ferraz, 

Além e Madeira (2015). 

A existência de bancos de desenvolvimento sob condições de racionamento 

de crédito se justifica justamente para suprir o crédito necessário para o 

investimento e o desenvolvimento, indisponível no sistema privado de financiamento, 

conforme mesmos autores. Essa abordagem é defendida pela escola novo-

keynesiana, a seguir. 

 

2.3.1 A Abordagem Novo-Keynesiana 

 

 A abordagem novo-keynesiana discorda do modelo Shaw-McKinnon, em 

especial com relação à hipótese que um mercado financeiro livre chegaria a taxas 

de juros reais e que existiriam níveis ótimos no mercado. Os novo-keynesianos se 

baseiam na hipótese de falhas de mercado:  

 

Falhas de mercado são condições, transitórias ou permanentes, que 
impedem a operação “eficiente” do mercado, isto é, que os preços e 
volumes negociados se ajustem, refletindo, corretamente e em curto prazo, 
as informações relativas ao retorno e risco de cada ativo. (HERMANN, 2011 
p. 403). 

 

Segundo Hermann (2011), normalmente se apontam cinco falhas de 

mercado:  

a) custos de transação;  

b) custos e assimetria de informação;  

c) externalidades positivas e negativas;  
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d) mercados incompletos;  

e) concorrência imperfeita. 

 

As três primeiras seriam inerentes ao mercado financeiro, o que justificaria 

teoricamente a intervenção do governo em graus variados; as demais seriam 

circunstanciais, podendo justificar a intervenção em casos específicos. 

 Para o mercado financeiro ser eficiente, há a condição de que não podem 

existir (ou terem níveis desprezíveis) os custos de informação e de transação; além 

de ter informação perfeita e acessível: só assim os agentes teriam acesso às 

informações relevantes e colocariam nos preços dos ativos. Contudo se isso 

ocorresse os agentes prefeririam fazer transações diretas, com custos menores e 

sem interferência de instituições financeiras, de acordo com Hermann (2011). 

“Nesse contexto, as instituições financeiras cumprem três importantes 

funções: a coleta de informação, a administração e a assunção dos riscos das 

operações de crédito.” (HERMANN, 2011, p. 403-404). 

 Por causa das falhas de mercado - que não podem ser sanadas -, as 

instituições financeiras são importantes tanto pela sua experiência de atuação no 

mercado quanto pela redução dos custos envolvidos, através da especialização e 

das economias de escala exploradas pelas instituições financeiras, de acordo com 

Hermann (2011). 

 Os tomadores de recursos (empresários que solicitam crédito) têm maiores 

informações a respeito do retorno esperado de seus projetos do que os credores 

(bancos). Portanto, se houver uma demanda de crédito maior que a oferta, o ajuste 

não será feito pelo aumento das taxas de juros, segundo Ferraz, Além e Madeira 

(2015). 

A alternativa de aumentar os juros e atender mais demandantes por crédito 

não ocorre porque os bancos entendem que só quem está disposto a correr mais 

riscos assumiria o financiamento a taxas elevadas, excluindo os projetos mais 

seguros, segundo Ferraz, Além e Madeira (2015). Por serem mais propensos a 

assumirem riscos, consequentemente são os mais propensos a não honrarem os 

compromissos financeiros adquiridos. Portanto, as instituições bancárias preferem 

negar o crédito e ter mutuários com risco menor a taxas menores. Logo, há restrição 

na oferta de crédito, levando a economia a um nível sub-ótimo que pode ser 

permanente. 
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2.3.2 A Abordagem Pós-Keynesiana 

 

 A escola pós-keynesiana critica a escola da repressão financeira (RF) em 

especial em três pontos, segundo Dutra e Feijó (2009): 

 

a) para os pós-keynesianos, não existe a necessidade de poupança prévia 

para financiar o investimento, enquanto que para RF ela é necessária 

(DUTRA; FEIJÓ, 2009); 

b) a taxa de juros representa o resultado de forças que afetam a demanda e 

oferta de moeda, enquanto que para a RF a taxa de juros é a variável real 

de ajuste na relação entre investimento e poupança (DUTRA; FEIJÓ, 

2009); 

c) para os pós-keynesianos, “[...] o papel do mercado de capitais na alocação 

de poupanças individuais, em que estas alocações determinarão a 

disponibilidade de fundos para a consolidação financeira (funding) dos 

passivos das empresas e do sistema bancário.” (DUTRA; FEIJÓ, 2009, p. 

31). 

 

Para Keynes, uma economia de escambo é essencialmente distinta de uma 

economia monetária, na qual os bancos desempenham papel crucial. Sua teoria “[...] 

muda o foco da análise do problema da Grande Depressão, saindo da Oferta 

Agregada como determinante do nível de produto, direcionando então este foco para 

a análise da Demanda Agregada [...]” (DUTRA; FEIJÓ, 2009, p. 13). Ou seja, é o 

capitalista quem toma a decisão de quanto produzir com base em quanto espera 

vender. E a produção pode exigir financiamento bancário.  

Para Hermann (2011), a teoria defendida pelos pós-keynesianos tem 

semelhanças com a teoria das falhas de mercado, mas eles criticam mais duramente 

a abordagem de restrição de crédito e discordam quanto ao mercado operar 

funcionalmente para o desenvolvimento econômico. 

Essa teoria está associada ao conceito de economia monetária da produção, 

marcada em especial pela existência de incerteza fundamental ou forte, segundo 

Além e Madeira (2013). A incerteza é diferente do risco, pois não há como calcular 

ou prever, e como depois de tomadas as decisões o tempo não volta para mudá-las, 

é uma incerteza forte, segundo Além e Madeira (2013).  
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Os agentes produzem e negociam direitos no mercado financeiro visando 

uma renda futura; suas estimativas envolvem riscos (probabilidade de eventos 

desfavoráveis) e incerteza (eventos desconhecidos), e, de acordo com a última, 

graus variados de confiança nos cenários formulados, de acordo com Hermann 

(2011). O problema também envolve a inexistência de informação, pois trata-se de 

informações sobre a evolução do mercado a longo prazo (futuro), período em que 

um ativo pode ser retirado da carteira ou renegociado, de acordo com Hermann 

(2011).  

A incerteza existe em todas as decisões econômicas, mas as escolhas em 

curto prazo são mais fáceis, pois a maioria das variáveis permanecem constantes ou 

é possível calcular uma estimativa de sua variação, de acordo com Ferraz, Além e 

Madeira (2013). Contudo, as decisões de investimento, a longo prazo, são mais 

complexas e praticamente todas variáveis se alteram, tornando quase impossível 

estimá-las: 

  

Por outro lado, a incerteza não conduz também à inação, mas sim ao 
desenvolvimento de mecanismos de defesa: a) a fixação de contratos reduz 
a incerteza quanto à evolução dos preços e volumes em negociação 
durante o tempo de vigência do contrato — mas tal recurso só é eficaz até o 
ponto em que a incerteza não é forte o suficiente para inibir os contratos; b) 
mercados secundários permitem a revisão de decisões anteriores (embora 
não sem custos) — pela mesma razão, contudo, podem tornar-se também 
mais uma fonte de incerteza e risco, por gerar variações frequentes nos 
preços dos ativos; c) seguir mais a tendência do mercado que sua avaliação 
pessoal sobre determinado ativo — “comportamento convencional” (Keynes, 
1985, cap. 12) — reduz a probabilidade do investidor incorrer em grandes 
perdas, decorrentes de uma escolha que venha a revelar-se “incorreta” para 
o mercado — no entanto, reduz também a probabilidade de ganhos 
maiores; d) a diversificação do portfolio entre moeda (sem risco de renda 
nominal) e ativos que oferecem retorno reduz o grau de exposição a riscos 
do investidor (Tobin, 1958), mas, tal como o comportamento convencional, 
reduz também suas possibilidades de retorno; e) no limite, em estado de 
forte incerteza, a total rejeição aos ativos não monetários torna-se a mais 
eficiente proteção individual contra os riscos de um futuro muito incerto — 
isto caracteriza o que Keynes chamou de “armadilha da liquidez”, na qual, 
de fato, os riscos de renda nominal são eliminados, mas o retorno nominal 
também. (HERMANN, 2011, p. 406). 

 

Segundo Ferraz, Além e Madeira (2015), o mercado financeiro está sujeito a 

falhas informacionais pontuais, imperfeições, além de problemas intrínsecos à sua 

natureza - como incerteza, crises de confiança, ciclos provocados pela instabilidade 

e desenvolvimento de comportamentos de defesa dos agentes ante a incerteza. 



24 
 

 
 

 O sistema financeiro, para essa teoria, tem um papel relevante para o 

financiamento do investimento (provisão de recursos e estabelecer um sistema de 

contratos monetários para coordenar a atividade econômica); sua provisão de 

recursos ocorre em duas partes, o finance e após o funding, segundo Ferraz, Além e 

Madeira (2015).  

O finance é voltado para os momentos iniciais de um empreendimento, é um 

empréstimo bancário de curto prazo que os bancos comerciais fazem através de um 

fundo rotativo, já que eles têm a prerrogativa de criar moeda por mero instrumento 

contábil (FERRAZ; ALÉM; MADEIRA, 2015; DUTRA; FEIJÓ, 2009). Já o funding é 

“voltado ao mercado de capitais e de empréstimos e títulos de longo prazo, 

responsável pelo realinhamento das posições financeiras dos empreendimentos 

realizados.” (FERRAZ; ALÉM; MADEIRA, 2015, p.79).  

 Portanto, para ocorrer desenvolvimento, é necessário expandir a provisão de 

recursos do finance e funding, mas esse aumento não ocorre espontaneamente 

(FERRAZ; ALÉM; MADEIRA, 2015). Essa expansão depende de o público abrir mão 

da sua liquidez para adquirir títulos de longo prazo e ações. Portanto, para ocorrer o 

investimento há que se analisar o prazo temporal dos investidores financeiros e 

produtivos, que tende a ser distinto (FERRAZ; ALÉM; MADEIRA, 2015). 

 A necessidade de autonomia financeira e recursos disponíveis para 

empréstimos é importante para que países menos desenvolvidos implementem 

políticas de desenvolvimento, e são os BDs que fornecem isso: 

 

Por isso, os BD desempenham fundamental papel no financiamento dessas 
iniciativas, uma vez que podem recorrer a fontes de funding mais 
diversificadas, tais como a captação de poupança doméstica, voluntária ou 
compulsória, crédito tomado a outros bancos (públicos, privados ou 
estrangeiros) e o reinvestimento do excedente operacional. Graças à 
diversificação das fontes de funding, os BD gozam de maior autonomia na 
alocação de recursos, isto é, não concorrem por recursos para fins 
alternativos tal como ocorre com o orçamento público. (FERRAZ; ALÉM; 
MADEIRA, 2013, p. 16) 

 

 Se deixasse apenas para os bancos privados realizarem os empréstimos, a 

preferência pela liquidez deles provavelmente levaria à falta de crédito para os 

investimentos, mesmo que haja sistemas financeiros desenvolvidos (FERRAZ; 

ALÉM; MADEIRA, 2015). Ou seja, a importância dos BDs vai além das falhas de 

mercado, que existem em sistemas financeiros incompletos; a incerteza quanto ao 
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futuro raciona o crédito, até porque os bancos privados só calculam as questões 

financeiras (FERRAZ; ALÉM; MADEIRA, 2015).  

 A existência das instituições financeiras de investimento, IFDs, é justificada 

por ter setores e projetos altamente complexos, frequentemente caros, que exigem 

experiência sofisticada para avaliação, podendo gerar externalidades positivas e 

maiores retornos sociais sobre os retornos privados - e financeiros (ALÉM; 

MADEIRA, 2015). Como exemplos de setores que inspiram mais incerteza e 

necessitam do investimento público, destacam-se: 

 

[...] a infraestrutura; a inovação tecnológica; o apoio às micros, pequenas e 
médias empresas (MPME); microcrédito; e projetos econômicos 
ambientalmente e socialmente responsáveis – como o desenvolvimento de 
fontes alternativas de energia e outras iniciativas da “economia verde”. 
(ALÉM; MADEIRA, 2015, p. 11) 

 

 Esses setores mencionados, quando têm o investimento e apoio financeiro 

necessário, trazem inúmeros benefícios para a região onde são implementados. 

Contudo, só o governo conseguiria ter recursos necessários com prazo longo e juros 

baixos para torná-los viáveis, já que lhe interessam as externalidades positivas, 

como o retorno social e ambiental.  

 

2.4 OS BANCOS MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO 

 

 Após a apresentação das três principais teorias econômicas que permitem 

entender a razão para a existência ou não dos BPD, vamos apresentar rapidamente 

o contexto internacional dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento. Eles são 

bancos internacionais formados por governos de diversos países, que podem 

financiar empresas de várias nacionalidades. Contudo, eles são muitas vezes 

criados por motivações políticas (interesses dos governos de algumas nações), e 

pouco orientados por forças de mercado, de acordo com Pereira (2016).  

 Neste trabalho analisamos somente as justificativas econômicas para 

existência dos BDs: “[...] a combinação de custo mínimo aos países membros, nível 

significante de alavancagem financeira e capacidade de transferência de 

conhecimento fazem dos BMDs um valoroso modelo organizacional para fins de 

desenvolvimento.” (PEREIRA, 2016, p. 21).  

 O autor prossegue: 
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[...] o modelo dos BMDs é talvez uma das inovações institucionais mais 
valiosas no campo das finanças para o desenvolvimento, considerando a 
inexistência de fontes privadas e bilaterais capazes de mobilizar tantos 
recursos e prestar tantos serviços com tanta eficiência. (PEREIRA, 2016, p. 
21). 

 

 Os BMDs têm três funções em especial: banco de empréstimo, de 

conhecimento e de bens públicos. Atuando como banco de empréstimo, eles 

oferecem financiamento de longo prazo a baixo custo, para o desenvolvimento de 

seus clientes; também podem usá-lo para reformas institucionais do Estado, 

principalmente em épocas de crise, contexto de guerra civil e desastres naturais 

(PEREIRA, 2016). O financiamento de bens públicos, tanto de caráter global, 

regional e até nacional é igualmente uma de suas atribuições. 

 Para atuação como banco de conhecimento, os BMDs têm ferramentas para 

reunir informações sobre a economia internacional, oferecer análises econômicas e 

assistência técnica em diversas áreas. Esse conhecimento pode ser desempenhado 

junto com as outras funções, ou de forma isolada. (PEREIRA, 2016).  

 Sobre as áreas de atuação desses bancos, ela é extensa. Com a intenção de 

serem agentes do desenvolvimento, os BMDs envolvem-se com “infraestrutura, 

indústria, agricultura, setores sociais como educação e saúde, e, mais 

recentemente, atuaram na própria burocracia estatal, a fim de financiar e promover 

reformas institucionais.” (PEREIRA, 2016, p. 23). É interessante destacar que alguns 

projetos envolvem externalidades positivas, como programas de redução do impacto 

de epidemias e desenvolvimento de medicamentos, que geram benefícios sociais 

importantes e que inclusive superam os ganhos privados. 

 Segundo relata o mesmo autor, há divergências nas opiniões dos 

economistas quanto a se os BMDs deveriam financiar bens públicos ou não. Nessa 

discussão alguns criticam a atuação dos BMDs em atividades que poderiam ser 

desempenhadas pelo mercado; contudo outros enfatizam as falhas de mercado, que 

inviabilizam o financiamento privado de certos investimentos a preços competitivos e 

razoáveis (PEREIRA, 2016). Partindo do princípio que os BMDs conseguem 

adequar as taxas de juros ao risco do empreendimento e têm prazos de carência 

bem maiores que agentes privados, isso possibilita aos BMDs financiar projetos com 

prazos de maturidade mais longos (PEREIRA, 2016). 
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 A assimetria de informações é uma das falhas de mercado que, nesse caso, 

aumentaria o risco aparente de um empreendimento, em especial no setor de 

infraestrutura, junto com o risco político em países em desenvolvimento, já que seu 

prazo é longo (PEREIRA, 2016), conforme vimos na abordagem novo-keynesiana. 

 Conforme Pereira (2016), outros fatores que dificultam o investimento 

estrangeiro a longo prazo em países em desenvolvimento são: falta de garantias, 

mercados de capitais não são suficientemente profundos e amplos. Nesses casos, 

os BMDs têm como desenvolver um papel catalítico, estimulando os agentes 

privados a investir ou ainda compartilhar o risco associado a esses 

empreendimentos. 

 Os países mutuários dos BMDs normalmente demandam mais esses bancos 

quando ocorrem tragédias humanas (guerras) ou desastres naturais e crises 

financeiras de grande magnitude (os mercados deixam de atuar e exigem a 

participação de instituições oficiais). 

Quanto às situações de crise, “Para que a retomada ocorra o mais rápido 

possível, é importante uma ação conjunta e rápida dos governos dos países em 

crise e dos funcionários de instituições financeiras multilaterais. Quanto mais tarde 

isso ocorrer, mais complicada será a crise [...]”, de acordo com Pereira (2016, p. 28).  

Ainda, segundo Pereira (2016, p. 29-30), há uma diferenciação em relação a como 

os países estão e como os BMDs podem ajudá-los: 

 

A gradação de países inicia a partir daqueles que não sofrem com 
problemas de liquidez e nem com dificuldades fiscais, passa por países que 
não têm problemas de solvência, mas enfrentam altos custos de 
financiamento, e termina com os casos mais graves de países com 
problemas não só para se financiar como também para honrar dívidas 
acumuladas. Nos casos menos graves, o papel dos BMDs seria menor em 
termos de recursos e teria caráter mais de assessoria. Em países solventes 
mas com altos custos de financiamento, o papel dos BMDs seria 
basicamente o de apoiar o crédito de longo prazo. Por último, nos casos 
mais graves de falta de espaço fiscal e insolvência, os BMDs teriam o papel 
não só de oferta de crédito, assim como o de promover um ajuste estrutural 
e outras mudanças institucionais que contribuam para o fim do 
endividamento e para a reestruturação do débito acumulado [...]. 

 

 Enfim, há várias divergências teóricas sobre o papel dos BMDs, e são mais os 

elementos políticos e financeiros envolvidos que irão determinar o processo 

decisório (PEREIRA, 2016). É interessante mostrar a existência dessas instituições 



28 
 

 
 

nesse trabalho, contudo, a fim de ilustrar que alguns motivos de existência de BDs e 

BMDs são parecidos, tanto no contexto nacional quanto no internacional. 

 

2.5 OS BANCOS DE DESENVOLVIMENTO NO MUNDO 

 

 Para ilustrar melhor porque os BDs são importantes e porque mesmo 

instituições diferentes possuem características comuns, discute-se uma pesquisa 

feita por Luna-Martinez e Vicente (2012) do Banco Mundial, com 90 BDs, em 61 

países, que responderam a um questionário. Segundo Luna-Martinez e Vicente 

(2012), nessa pesquisa foi considerado BD “[...] um banco ou instituição financeira 

com, pelo menos, 30% de capital próprio estatal, que recebeu um mandato legal 

explícito para alcançar objetivos socioeconômicos em uma região, setor ou 

segmento de mercado específico.” 1 Esses bancos existem tanto em países que já 

foram socialistas, como países desenvolvidos e em desenvolvimento e têm atuação 

em todo mundo (LUNA-MARTINEZ; VICENTE, 2012). 

 De acordo com os mesmos autores, existem BDs com mais de três décadas 

de história e que continuam em operação, já que resistiram às ondas de 

privatização, o que sugere que alguns governos os enxergam como importantes em 

sua atividade de promoção do desenvolvimento. Novos BDs continuam sendo 

criados. No Reino Unido desenvolve-se um novo “Banco Verde”, assim como na 

Sérvia, em Moçambique, entre outros (LUNA-MARTINEZ; VICENTE, 2012). 

 Com relação ao tamanho dos BDs, a maioria foi classificada como pequena 

(51% com menos de US$ 1 bilhão em ativos), 33% são médios (US$ 1 a US$ 9,9 

bilhões), 11% grandes (US$ 10 a US$ 99 bilhões de ativos) e 5% são mega bancos. 

O BNDES foi classificado como um mega banco por ter mais de US$ 100 bilhões em 

ativos (LUNA-MARTINEZ; VICENTE, 2012). 

 Já foi mencionado, mas vale reforçar que, conforme Luna-Martínez e Vicente 

(2012), entre o final de 2007 e o final de 2009, em termos nominais, os empréstimos 

dos BDs aumentaram 36% enquanto os dos bancos privados aumentaram apenas 

10%. 

                                                           
1 

 Do original em inglês: “[...] a bank or financial institution with at least 30 percent state-owned equity 
that has been given an explicit legal mandate to reach socioeconomic goals in a region, sector or 
particular market segment. 
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 A maioria (89%) dos BDs pesquisados pega recursos emprestados em outras 

instituições financeiras ou no mercado de capitais, e a maioria precisa de 

autorização para a operação, em especial quando a dívida tem garantia do governo.  

 Espera-se que os BDs tenham lucro e sejam financeiramente independentes 

do governo, sem depender de subsídios ou recursos para financiar (parcialmente) 

sua atividade. Conforme Luna-Martínez e Vicente (2012), 40% dos BDs recebem 

transferências do governo para financiar parte de suas operações. Contudo, isso 

não significa que sejam dependentes. Às vezes o governo repassa recursos para 

certos setores terem maior incentivo (juros mais baixos ou algum outro subsídio). 

Essa questão do BD ser autossustentável é problemática, já que 18% dos bancos 

dessa pesquisa afirmaram que se o governo parasse de efetuar transferências, eles 

não seriam capazes de trabalhar em uma base sustentável (LUNA-MARTINEZ; 

VICENTE, 2012). 

 Quanto ao mandato dos BDs pesquisados, isto é, se são específicos para 

certas áreas ou setores ou mais gerais, para o desenvolvimento de sua região, há 

prós e contras. Mandatos específicos são bons porque geram experiência e se 

especializam em sua área; a avaliação e o acompanhamento dos projetos são 

facilitados (LUNA-MARTINEZ, VICENTE, 2012). Contudo, como só podem trabalhar 

em área determinada, estão mais sujeitos a riscos específicos (inclusive o clima para 

a agricultura), e não conseguem diversificar riscos.  

Em contrapartida, os BDs com mandatos amplos têm flexibilidade para 

financiar diversas atividades e setores que o governo considere importantes, ou que 

estejam passando por necessidades específicas. Mas o financiamento também é 

mais difícil de administrar, podendo perder o foco e a eficácia, além do risco da 

política desviar o objetivo principal do desenvolvimento. 

 Em sua pesquisa, Luna-Martínez e Vicente (2012), verificaram que BDs 

específicos são a maioria (53%) e os principais setores com BDs específicos são 

agricultura, pequenas e médias empresas, PMEs, (tanto para financiamento quanto 

garantias ou ainda serviços consultivos) e atividades de exportação e importação. 
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2.6 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

 Portanto, de acordo com o exposto, já existem BDs no mundo há algumas 

décadas, colaborando com o desenvolvimento tanto regional quanto mundial (BMD). 

Instituições financeiras que conseguem disponibilizar quantias substanciais de 

recursos a taxas de juros baixas, ou, pelo menos, com preço que os devedores 

consigam pagar, é essencial principalmente para agricultura, inovação (tecnológica), 

infraestrutura, apoio às MPME, “economia verde” (projetos ambientalmente e 

socialmente responsáveis) etc. Dado o contexto histórico, sempre haverá certa 

disputa para manter essas instituições operando para o bem-estar de todos. 

 Para a abordagem de racionamento de crédito, a existência dessas 

instituições é importante e plenamente justificável para suprir a falta de crédito do 

mercado, especialmente de longo prazo. O principal motivo que justifica a 

intervenção no mercado e criação de BDs pode ser pelas falhas de mercado, ou 

pela incerteza forte. Por outro lado, para os defensores da repressão financeira não 

há justificativa para existência de BDs nem de intervenção estatal, mas evidências e 

a história contrariam essa última teoria. 
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3 O BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL (BRDE): 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA  

 

 Este capítulo aborda aspectos relativos ao BRDE. Seu objetivo é discutir a 

história do mesmo, entender o motivo de sua criação e perceber como ele contribui 

até hoje para o desenvolvimento da região sul, no contexto da discussão mais geral 

sobre os bancos de desenvolvimento e seu papel. 

Discute também a relação que o banco tem com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, UFRGS. Informa como ocorreram as primeiras capitalizações, 

finalmente, aborda a questão do endividamento estadual da década de 1980 e a 

liquidação extrajudicial que ocorreu no BRDE no final da década mencionada. 

 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO DO BRDE 

 

 Tendo em vista que o Brasil é um país de dimensões continentais, é 

particularmente mais complicada sua boa administração econômica. O país teve 

ciclos econômicos longos desde sua descoberta, com base em determinadas 

regiões do País: no início, a extração do pau brasil se deu no litoral, após o cultivo 

da cana-de-açúcar no Nordeste. Em seguida, houve a descoberta do ouro e a 

mineração no interior do país (especialmente em Minas Gerais); após veio o cultivo 

de café, principalmente em São Paulo, e a consequente industrialização 

concentrada na região. Ou seja, em cada época alguma região do país esteve no 

auge econômico, o que fez com que outras localidades fossem “relegadas a 

segundo plano”.  

Assim, entre as décadas de 1950-60, a região sul do Brasil estava sendo de 

certa forma esquecida pelo governo federal, que se encontrava em um esforço de 

industrialização, com foco na região de São Paulo e mais preocupado com a 

precária economia nordestina.  

Naquele período, para a teoria econômica vigente, a intervenção estatal era 

fundamental para o desenvolvimento de setores econômicos, segundo Almeida 

(2017). Naquela década surgiram bancos públicos de desenvolvimentos, BPDs, 

especialmente na Ásia e na América Latina. No início esses empreendimentos 

financiavam projetos industriais e de infraestrutura. Em seguida, passaram para 

setores como o rural e o de habitação, de acordo com Almeida (2017). 
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No Brasil, o governo Juscelino Kubitschek (JK) teve um destacado estilo 

desenvolvimentista com forte intervenção estatal, com o slogan “50 anos em 5”, mas 

usando em especial o capital estrangeiro para o investimento. O Plano de Metas foi 

a mais exitosa experiência desenvolvimentista do Brasil, segundo Fonseca (1988). 

Com o JK, o desenvolvimentismo utilizou um padrão de desenvolvimento mais 

baseado nos departamentos de bens de capital (insumos básicos) e de bens de 

consumo para altas rendas (consumo de bens de luxo) (FONSECA, 1988). Essa 

escolha “[...] exigiria concentração de renda e maior dinamismo tecnológico, e 

assentar-se-ia na grande empresa, privada ou do Estado, de propriedade nacional 

ou estrangeira.” (FONSECA, 1988, p. 25). 

Contudo, essa tendência de desenvolvimento se concentrava em poucas 

regiões. “O Plano de Metas do JK teve inegáveis efeitos positivos para a economia 

do país, no geral, mas os estados do Sul continuavam à margem dos benefícios do 

desenvolvimento” (BRDE, 2005, p. 11). Enquanto o sudeste se industrializava com o 

plano, a região sul ficava estagnada e até regrediu no desenvolvimento, sugerindo 

que os formuladores não se preocuparam com o tamanho continental do país e que 

seriam as regiões mais centrais as beneficiadas. Segundo Mensagem do 

Governador Leonel Brizola (19612 apud FONSECA, 1988, p. 43-44), como no plano 

do governo federal não houve um tratamento diferenciado às áreas periféricas, isso 

começou a ameaçar a própria unidade política do país, pois nenhuma região quer 

empobrecer. O resultado foi a concentração industrial numa restrita e limitada área 

do centro-sul, destacadamente São Paulo. De acordo com esse texto, para melhorar 

a situação, o ideal seria fazer uma política assentada no planejamento regional. 

Assim, o governo federal estabeleceria uma política diferenciada para cada região, 

com estímulos apropriados para seu melhor desenvolvimento, de acordo com a 

mesma fonte mencionada. 

O desenvolvimento industrial brasileiro, à época, tinha obstáculos, em que se 

destacavam as deficiências de infraestrutura – por exemplo, escassez de energia 

elétrica e limitações do sistema de transporte (BRDE, 1982). Outro problema era que 

o sistema financeiro não atendia à demanda dos empresários para financiar seus 

investimentos de médio e longo prazos (BRDE, 1982). 

                                                           
2  

  MENSAGEM apresentada pelo Governador do Estado, Engenheiro Leonel de Moura Brizola, por 

ocasião da abertura de sessão Legislativa de 1960. Porto Alegre, Imprensa Oficial, 1961. 
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Os governadores dos estados do sul do Brasil estavam preocupados com a 

estagnação econômica da região. Alguns estudos postulavam que o sul seria o 

“novo nordeste”, em especial no livro “Rio Grande do Sul: um Novo Nordeste” de 

Franklin de Oliveira. Segundo Fonseca, discutindo esse livro: 

 

 Levando ao extremo seus argumentos, o autor afirmava que a posição 
gaúcha era pior que a nordestina, pois esta região nunca fora 
industrializada, ao passo que o Rio Grande do Sul assistia a um processo 
de desindustrialização, já que os produtos do Estado eram gradualmente 
expulsos do mercado nacional. (FONSECA, 2010, p. 70). 

 

De fato, a região sul: 

 

No início dos anos 60, a região Sul concentrava 63% da população no meio 
rural. O setor primário respondia por 36% da atividade econômica, com uma 
agricultura voltada para a subsistência. A indústria era baseada em setores 
tradicionais como a extração de madeira, a fabricação de alimentos e a 
manufatura de produtos têxteis e de calçados. Havia poucas estradas 
pavimentadas e telefone era uma raridade disponível só nos maiores 
centros urbanos. (BRDE, 2006, p. 4). 

 

 Em março de 1961 os três governadores da região sul reuniram-se e o 

presidente Jânio Quadros compareceu à reunião. Foi enfatizado em especial pelo 

governo gaúcho o aprofundamento das desigualdades regionais, o atraso relativo da 

região e a necessidade de se tomarem medidas urgentes para evitar o chamado 

“Novo Nordeste”, segundo Fonseca (1988). A melhor proposta era a criação 

simultânea de um conselho e de um banco, ambos voltados ao desenvolvimento dos 

três estados. Portanto, tratava-se de um convênio entre três governadores, que 

dependia destes e do Governo Federal (FONSECA, 1988). 

Jânio Quadros empolgou-se com a ideia de criar um banco de 

desenvolvimento para a região sul, comprometendo-se a colaborar; inclusive porque 

acreditava que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE (futuro 

BNDES), servia para projetos maiores, que envolviam todo o país. 

 Seguiram-se meses de estudo e planejamento de técnicos dos três estados, e 

em 15 de julho de 1961 os governadores Celso Ramos, de Santa Catarina, Ney 

Braga, do Paraná, e Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, assinaram o Convênio 

criando o Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sul – CODESUL – e o Banco 

Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE (FONSECA, 1988). Foi mais 

um passo em direção à criação do banco de fomento, mas ainda tinha muito 
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trabalho pela frente, já que havia alguns estados contrários a essa criação 

(especialmente São Paulo) e foi o apoio do presidente e o empenho dos 

governadores que tornou isso possível. 

 Segundo Luccas e Souza (2006), após a renúncia de Jânio, o novo presidente 

João Goulart autorizou o funcionamento do banco (em 5 de dezembro de 1962 

através do Decreto no. 51.617), e o BRDE se instalou oficialmente em 22 de 

dezembro de 1961, em Porto Alegre. A agência de Curitiba foi instalada em 1963 e a 

de Florianópolis iniciou as atividades em 1964 (BRDE, 2005). 

 

O CODESUL, constituindo-se no foro político, e o BRDE, no necessário 
instrumento de ação, construiu-se, a partir daí, a mais bem sucedida 
experiência de desenvolvimento regional já levada a efeito no País, porque 
fundada na decisão, na unidade política e na solidariedade de três Estados 
em torno de uma problemática comum: a justa participação nos frutos do 
desenvolvimento econômico em prol da elevação do bem-estar de suas 
populações. (OLIVEIRA; MARTINI; SILVA, 1989, p. 04). 

 

3.2 OS RECURSOS HUMANOS E OS RECURSOS FINANCEIROS 

 

 Após a aprovação da criação do BRDE, o então diretor da Faculdade de 

Ciências Econômicas (FCE) da UFRGS, professor Pery Pinto Diniz, acertou com o 

governador Leonel Brizola que o recrutamento de pessoal seria fundamentalmente 

por critérios técnicos, a fim de evitar virar “cabide de emprego”, de acordo com 

Fonseca (2000). Sonhava-se com uma máquina enxuta, qualificada e organizada 

por critérios burocráticos e de mérito. Assim, foi decidido que o ingresso no banco 

seria através de concurso público (FONSECA, 2000). 

 Para efetivar as primeiras contratações no BRDE, o professor da FCE Cláudio 

Accurso coordenou um Curso de Capacitação em Programas e Projetos 

Econômicos, através do qual selecionaram vinte dos trinta profissionais inscritos, 

provenientes das mais diferentes áreas (FONSECA, 2010). 

A FCE e o BRDE têm uma boa aproximação pelos seus recursos humanos, 

visto que vários economistas formados pela FCE trabalharam com o BRDE, inclusive 

cabe destacar que, além do professor Pery Pinto Diniz ser o primeiro diretor do 

banco, o professor Carlos Henrique Vasconcellos Horn foi o diretor do banco em 

dois momentos distintos, 2000-2001 (FONSECA, 2010) e 2012-2013.  

Resolvidas as questões de pessoal, uma das maiores dificuldades do banco 

em seus primeiros anos era conseguir recursos. O capital inicial foi de Cr$ 120 mil, 
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integralizado em quantias iguais pelos estados. Foi acordado que seriam reservados 

1% da receita tributária anual dos respectivos Estados para o capital do BRDE e 

10% do produto do Acordo do Trigo da União (da parte disponível ao país), segundo 

Fonseca (1988). Apenas o Rio Grande do Sul contribuiu regularmente com 1% da 

sua receita tributária orçada, e os recursos dos Acordos do Trigo só chegaram ao 

BRDE após 1964, tanto pela morosidade da burocracia quanto por resistência de 

políticos e empresários de outras regiões, além, e especialmente, da postura do 

governo gaúcho (caracterizado por certo “nacionalismo” e por “esquerdização” após 

a Campanha da Legalidade), de acordo com Fonseca (1988). 

Mesmo com as dificuldades, o BRDE iniciou as operações no final de 1962, e 

o primeiro financiamento foi para a empresa Irmãos Krolikowski S/A, primeira 

indústria de disjuntores do Brasil, localizada em Canoas. Ainda em 1964 o banco 

passaria a operar como agente financeiro, utilizando repasses de terceiros 

(FONSECA, 1988). Foi essa busca por recursos externos que fortaleceu e 

consolidou o BRDE, segundo Fonseca (1988). 

 

Além dos recursos dos Acordos do Trigo, a partir de 1965 o Banco passaria 
a operar com os recém-criados fundos voltados ao setor industrial: FINAME, 
FIPEME e FUNDECE. Além disso, tornar-se-ia o primeiro receptor, em 
volume, de recursos do BNDE: este responderia por aproximadamente 57% 
dos créditos concedidos pelo BRDE entre 1961 e 1981, tendo iniciado com 
22%, em 1965, e atingido o ápice em 1978, com 73%.  (FONSECA, 1988, p. 
59-60). 

 

 A falta de recursos próprios do BRDE para investimentos fez com que ele 

utilizasse recursos disponibilizados para empréstimos e demonstra o papel 

crescente do Governo Federal como fomentador e controlador do desenvolvimento 

na região, dada a importância do BNDE como fonte supridora de recursos, segundo 

Fonseca (1988).  

Após o BNDE, o Banco Central aparece como a segunda fonte supridora de 
recursos, estes prioritariamente ao setor primário. Contou-se, ainda, com 
aporte de recursos da Caixa Econômica Federal e, a partir de 1978, de 
operações vinculadas à Resolução 63. (FONSECA, 1988, p. 65). 
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3.3 O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO BANCO 

 

É interessante ver que, como à época não havia oferta suficiente de crédito 

para o desenvolvimento, com a criação do BRDE as empresas tiraram projetos do 

papel e solicitaram um elevado volume de crédito para seus projetos: em 1962 

houve 90 pedidos de financiamento (BRDE, 2005, p. 9). No ano seguinte foram 

solicitados 161 pedidos, em 1964 houve 228 pedidos, e em 1965 o número de 

solicitações saltou para 463 (BRDE, 2005, p. 9). Em 2016, foram contratados 7.262 

novos projetos de financiamento (BRDE, 2016) 

Uma grande responsável pela consolidação e pelo crescimento do BRDE foi a 

parceria com o BNDES, à época apenas BNDE. O “[...] BRDE conquistou, em 1965, 

a credencial número 1 em todo o país para operar repasses do FINAME (Fundo de 

Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais), 

constituindo-se no primeiro agente financeiro do BNDES [...]” (BRDE, 2005, p. 7). 

Fonseca (1988, p. 63) afirma que: 

 

A partir de 1965, ganhariam incremento no Banco as linhas operacionais 
recém criadas (sic): 
a) FINAME, voltada ao financiamento de máquinas e equipamentos de 
produção nacional, operada por todas as instituições financeiras e gerida 
pelo BNDE; 
b) FIPEME, gerido também pelo BNDE, exclusivo de bancos de 
desenvolvimento, voltado às pequenas e médias empresas, principalmente 
no financiamento de investimentos fixos, seja de expansão ou 
implementação; 
c) FUNDECE, gerido pelo Banco do Brasil e também exclusivo de 
bancos de desenvolvimento, e voltado ao financiamento de empresas 
industriais para aporte de capitais no caso de abertura de novos acionistas. 
Dos três fundos, o FINAME foi o mais importante para o BRDE, do qual se 
constituiu o primeiro agente financeiro do Brasil.  

  

Para dimensionar a contribuição para o desenvolvimento da Região Sul, é 

possível mencionar a macrolocalização dos setores produtivos e de sua população. 

No início de 1960, quase metade da renda regional vinha do setor primário 

(agricultura), e aproximadamente 60% da população regional morava na área rural 

(BRDE, 1982, p. 12). O setor secundário representava cerca de 15% e o terciário 

aproximadamente 40%. Contudo, na década de 1970, o cenário mudou e se 

observava um predomínio das cidades, hospedando quase 65% da população sulina 

(BRDE, 1982, p. 12). Houve uma grande mudança na economia, com o setor rural 

gerando apenas 16% da renda; o parque industrial agora detinha 32% e as 
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atividades terciárias representavam 52% do produto da região sul brasileira (BRDE, 

1982, p. 12). Essas transformações contaram com a atuação do BRDE. Segundo 

Luccas e Souza (2006, p. 24): 

 

Um dos principais motivos do crescimento econômico da década de 70 foi o 
aumento significativo do crédito. O BRDE se consolidou como uma das 
principais fontes de financiamento da economia regional. De 1965 a 1980, 
os empréstimos do banco para capital fixo, que resultaram efetivamente em 
aumento da capacidade de produção, cresceram 65 vezes. Isso representa 
uma taxa geométrica média de crescimento de 32% ao ano. Muitas das 
indústrias sulistas – que anos depois se tornariam líderes em seus 
segmentos – tiveram os negócios alavancados nos anos 70 pelos repasses 
do BRDE, uma vez que não podiam tomar empréstimo diretamente no 
BNDE por serem pequenas na época e não terem capital para garantir os 
financiamentos. (LUCCAS; SOUZA, 2006, p. 24). 

 

Entre 1961 e 1980, cerca de metade do total das contratações do BRDE foi 

para o setor secundário, enquanto o terciário teve 34% e o primário 15% dos 

financiamentos concedidos (BRDE, 1982). Fica claro que o BRDE teve importante 

contribuição para o desenvolvimento das indústrias da região sul, salientando a 

contribuição para os chamados setores industriais dinâmicos, que tiveram a oferta 

de crédito de 49% (do total das contratações do setor primário) (BRDE, 1982).  

Analisando os setores industriais, percebe-se que apenas quatro ramos 

utilizaram praticamente metade dos empréstimos ao setor industrial da região sul: 

“[...] indústrias tradicionais (produtos alimentares com 21%) e os outros três integram 

o grupo das indústrias dinâmicas (metalúrgica com 10,8%, mecânica com 9,6% e 

química com 7,5%).” (BRDE, 1982, p. iii). 

Entre 1961 e 1980 o suporte financeiro do BRDE ao setor secundário 

incentivou um considerável avanço dos chamados setores dinâmicos, de 29% do 

produto da indústria de transformação em 1960 para 36% em 1969, e uma 

estimativa de 45% do produto da indústria de transformação em 1975 (BRDE, 1982, 

p. 15). 

 

O BRDE esteve presente nas principais transformações estruturais da 
Região Sul. Estão aí os exemplos do Pólo Petroquímico do Sul, do 
complexo soja, da indústria metal-mecânica, do complexo coureiro-
calçadista, da rede de armazenagem e das origens da indústria da 
informática no Rio Grande do Sul, do complexo cerâmico, têxtil e da 
agroindústria de Santa Catarina e da pujança do sistema cooperativista no 
Paraná e sua agroindústria. Também tiveram a participação do BRDE a 
implantação de projetos de infra-estrutura básica, como a instalação das 
unidades geradoras de energia elétrica de Itaipu e Candiota e a expansão 
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da capacidade portuária em Rio Grande e Paranaguá. (OLIVEIRA; 
MARTINI; SILVA, 1989, p. 06). 

 

Em 1982 o banco avaliava seu desempenho da seguinte forma: “Assim, 

passadas duas décadas desde a sua criação, o BRDE desponta atualmente como o 

maior banco de desenvolvimento do País, excluindo-se da hierarquização o BNDE 

[...]” (BRDE, 1982, p. 10). Fonseca (1988, p. 83) tem uma perspectiva semelhante ao 

banco: “[...] a trajetória do BRDE em seus vinte e seis anos de existência, de seu 

nascimento à sua consolidação e expansão, até tornar-se o principal banco de 

desenvolvimento do país, excetuando-se o BNDES”. Foi na “década perdida” que os 

governos da região sul e o BRDE apresentaram problemas significativos, como 

discutido na próxima seção. 

  

3.4 DA EXPANSÃO À CRISE: A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

No final da década de 1970, o BRDE teve que buscar novas fontes supridoras 

de crédito. O banco obteve êxito até 1979, quando houve um segundo choque no 

preço do petróleo. Foi com base nos Certificados de Depósito Bancário (CDB) que o 

BRDE conseguiu crédito para continuar fomentando o desenvolvimento, segundo 

Fonseca (1988). 

Os anos 1980 para a economia brasileira foram desapontadores, tanto que 

ficaram conhecidos como “a década perdida”, depois da aceleração do crescimento 

com o “Milagre Econômico” no final dos anos sessenta e setenta.  

A partir do momento em que o BRDE percebeu a extensão da crise 

econômica no início dos anos 1980, o banco atuou para preservar o parque 

industrial já instalado na região Sul (OLIVEIRA; MARTINI; SILVA, 1989). O BRDE 

por exemplo postergou cobranças de dívidas, renegociou prazos, injetou recursos 

adicionais nos projetos e promoveu saneamentos financeiros (OLIVEIRA; MARTINI; 

SILVA, 1989), reforçando seu papel de BPD, preocupado com o desenvolvimento 

econômico. Essa estratégia mobilizou um elevado volume de recursos: mais da 

metade das contratações no período 1981-84; e as postergações de prazos não 

estão incluídas nessa conta (OLIVEIRA; MARTINI; SILVA, 1989). 

 Essa crise, segundo Oliveira, Martini e Silva (1989), foi a manifestação de 

uma crise fiscal, que foi gerada pelo financiamento ao desenvolvimento do Estado 

nos anos 1970-80. Quando a União abria mão de recebimento de tributos, como, por 
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exemplo, isentar tributos estaduais sem contrapartidas, o Governo Federal 

contribuía para financiar a industrialização. Essa atitude, contudo, determinou o 

estrangulamento financeiro de outras partes do governo, especialmente os estados 

(OLIVEIRA; MARTINI; SILVA, 1989). 

 “Esgotado o modelo de desenvolvimento adotado, e fruto dele, criaram-se 

desequilíbrios macroeconômicos — como a recessão e a inflação — que vieram a 

agravar a já precária situação das finanças públicas estaduais.” (OLIVEIRA; 

MARTINI; SILVA, 1989, p. 06). 

Nesse contexto de crise e falta de crédito foi que governadores utilizaram 

politicamente o banco, já que ser agente do desenvolvimento e instituição financeira 

permitia ao BRDE emitir CDBs e financiar os governos estaduais (OLIVEIRA; 

MARTINI; SILVA, 1989; FONSECA, 1988). O Rio Grande do Sul utilizou mais o 

BRDE para financiá-lo, pois suas finanças estavam mais precárias que Santa 

Catarina e Paraná (FONSECA, 1988). O problema é que o banco se afastou de suas 

funções originais de desenvolvimento, tendo em vista que o governo utilizava os 

valores também para pessoal e custeio. “Os bancos passaram, então, a financiar a 

antecipação de receitas ao Setor Público. Mas tal ajuda, antes de (sic) mesmo de 

ser liquidada, era ainda mais solicitada com o aprofundamento da crise.” 

(FONSECA, 1988, p. 68). Segue o autor: 

 

Em uma perspectiva de longo prazo, afigura-se o seguinte paradoxo, 
revelador de parte da especificidade do contexto atual: enquanto na crise do 
final dos anos 50 a imaginação criadora dos governos apontou para o 
estabelecimento de bancos voltados ao desenvolvimento, com 
financiamento do Estado, hodiernamente os próprios governos recorrem 
aos bancos para captar recursos. Inverteu-se, portanto, a sequência (sic) 
lógica inicial – mostrando os limites do próprio Estado de, “endogenamente”, 
reverter o atual ciclo recessivo. (FONSECA, 1988, p. 68-69). 

 

 Segundo Oliveira, Martini e Silva (1989, p.7) “[...] e com o agravamento dos 

seus deficits fiscais, os Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina 

socorreram-se, por diversas vezes, desse expediente para suprir suas necessidades 

de caixa, ampliando seu endividamento para com o BRDE.”. 

Problemas econômicos que surgiram após a implementação do Plano 

Cruzado resultaram numa forte retração dos CDBs. Com isso o Banco Central criou 

os Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), e o BRDE, para rolar a dívida que 

o setor público teve junto a ele, também passou a captar recursos nessa fonte 
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(OLIVEIRA; MARTINI; SILVA, 1989). O agravamento da economia do período 

diminuiu os prazos dos CDIs e CBDs, tornando dramática a rolagem da dívida 

pública que o BRDE possuía (OLIVEIRA; MARTINI; SILVA, 1989).  

O BRDE não forneceu novos empréstimos ao setor público nos anos de 1987 

e 1988, mas a dívida não paga e seus juros chegaram ao valor de US$ 537 milhões 

no final de 1988 (OLIVEIRA; MARTINI; SILVA, 1989). Segue os autores: 

 

Em 17 de novembro de 1988, o Banco Central decretou a liquidação 
extrajudicial do Banco do Estado de Alagoas S/A (PRODUBAN). O 
ineditismo da ação do Banco Central, determinando a liquidação de um 
banco estatal, colocou sob imediata suspeição a garantia oferecida às 
aplicações efetuadas nesse tipo de instituição, gerando, de imediato, uma 
crise de liquidez que se alastrou a todo o sistema financeiro estatal de nível 
estadual. (OLIVEIRA; MARTINI; SILVA, 1989, p. 8). 

 

 O BRDE sentiu com mais intensidade as suspeitas do mercado, pois estava 

com suas finanças combalidas devido à expressiva dívida pública que os estados do 

sul detinham com ele (OLIVEIRA; MARTINI; SILVA, 1989). Como os Estados não 

possuíam liquidez para auxiliar o Banco nesse período difícil, estavam criadas as 

condições materiais para a liquidação extrajudicial do BRDE (OLIVEIRA; MARTINI; 

SILVA, 1989). 

 Segundo Oliveira, Martini e Silva (1989), para tornar viável politicamente para 

a sociedade a extinção do BRDE, foi utilizada uma “reforma bancária”. “Segundo o 

paradigma dessa reforma, o BRDE deveria desaparecer para dar lugar a ganhos de 

eficiência nos sistemas financeiros estaduais, ao se eliminar uma alegada 

“dualidade” com os bancos de desenvolvimento locais.” (OLIVEIRA; MARTINI; 

SILVA, 1989, p.8).  

 A base de sustentação dessa reforma seria o argumento de que há uma 

perda de eficiência no sistema financeiro por causa da segmentação de seu 

mercado e a reforma criaria o banco múltiplo para melhorar a situação (OLIVEIRA; 

MARTINI; SILVA, 1989). 

 De acordo com os autores, havia muitos outros interesses por trás dessa 

reforma, que, resumindo, teria a intenção de abrir mais espaço ao capital e às 

instituições financeiras estrangeiras, além da privatização do sistema financeiro 

nacional. 

 “Apanhado entre a crise do setor público e o movimento de transformação do 

setor financeiro, o BRDE teve sua liquidação extrajudicial decretada em 6 de março 
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de 1989.” (OLIVEIRA; MARTINI; SILVA, 1989, p.10). Os estados do sul perderam o 

maior banco de desenvolvimento do país (excetuando o BNDES), cujo patrimônio 

líquido no início de 1989 era em torno de US$ 190 milhões (OLIVEIRA; MARTINI; 

SILVA, 1989).  

 E seguem: “A extinção do BRDE é a morte de um projeto político que, a partir 

dos anos 60, procurou se contrapor à concentração e à centralização inerentes ao 

tipo de desenvolvimento que se processava no Brasil.” (OLIVEIRA; MARTINI; SILVA, 

1989, p.11).  

  

3.5 O BRDE FORTALECIDO 

 

 A partir de sua liquidação houve um período de intervenção do Banco Central, 

que durou de 1989 a 1992 e que é brevemente exposto a seguir. Depoimentos e 

opiniões do meio acadêmico, como os dos economistas Ary Burger e Cláudio 

Accurso; assim como o presidente da Associação Brasileira de desenvolvimento 

(ABDE) à época, que defenderam o BRDE, tiveram um peso importante na 

retomada do Banco (LOPES, 2012). O empenho dos funcionários, de alguns 

mutuários e empresas também colaborou para que a situação melhorasse. Entre os 

principais motivos que conseguiram reverter a liquidação extrajudicial estão a 

promessa que o Presidente da República, à época, José Sarney, fez de 

“levantamento da liquidação”, a fim que o BRDE não fosse mais liquidado (LOPES, 

2012).  Finalmente, em 14/03/1990, o Banco Central do Brasil recuou e terminou a 

liquidação extrajudicial. Iniciou-se um período de administração compartilhada que 

durou aproximadamente dois anos (LOPES, 2012). 

 Atualmente, o BRDE está novamente forte, rendendo lucros e beneficiando 

pessoas, empresas e o meio ambiente, financiando o desenvolvimento econômico 

de sua região. São listados a seguir alguns fatos e depoimentos que o Banco 

colaborou em sua trajetória: 

 

‘Graças ao apoio do BRDE, a Marcopolo pode acessar linhas de 
financiamento do BNDES para os investimentos de suas duas unidades 
(Ana Rech e Betim), que proporcionaram à empresa um grande salto nos 
anos 1980 e 1990, passando de 20% para 35% da participação do 
mercado. Esses investimentos permitiram também acesso a novas 
tecnologias produtivas e desenvolvimento de novos produtos, o que 
possibilitou o ingresso da Marcopolo nos mercados de exportação’ Paulo 
Bellini. Presidente Emérito da Marcopolo S.A. (BRDE, 2005, p. 42). 
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‘O setor vitivinícola brasileiro não tinha apoio dos bancos de 
desenvolvimento nos anos 1970 e 1980. No máximo, disponibilizavam o 
Finame para a compra de máquinas e equipamentos. Até que o BRDE, 
através de um de seus estudos, conseguiu mostrar a importância de um 
setor e incluí-lo nos enquadramentos do BNDES. [...] Os setores moveleiro 
e metal-mecânico também frutificaram nesta região graças ao BRDE.’ 
Antônio Agostinho Salton. Vice-presidente do Conselho de Administração 
da Salton. (BRDE, 2005, p. 47). 

 

 Outros pontos relevantes são destacados abaixo: 

 

 O BRDE financiou diversos projetos para o Grupo Vipal desde sua 

fundação em 1973, como o prédio do laboratório da empresa, ampliações da 

fábrica I, construção do centro de tecnologia, etc. (BRDE, 2005). Atualmente 

o Grupo Vipal “[...] responde por 80% das exportações brasileiras de bandas 

pré-moldadas.” (BRDE, 2005, p.38). “A Vipal é responsável por um a cada 

quatro pneus reformados em circulação. Isso representa 25% de um mercado 

com mais de cem marcas” (BRDE, 2005, p.38-39). 

 No interior gaúcho, se iluminavam casas com velas e lampiões quando 

o BRDE começou a financiar o setor de energia elétrica no estado (BRDE, 

2005). “Em anos recentes, foram mais de R$ 540 milhões financiados para o 

setor, entre 1997 e 2013.” (BRDE, 2005, p.59). 

 O BRDE apoia o cooperativismo gaúcho, pois incentivá-lo significa 

multiplicar o conhecimento (BRDE, 2005), além de proporcionar maior 

capilaridade aos recursos do banco, que só possui agências nas capitais. 

“Nas duas últimas décadas, entre 1995 e 2012, o banco apoiou 75 

cooperativas de produção agropecuária e de eletrificação rural no RS, com 

um montante de R$ 1,4 bilhão.” (BRDE, 2005, p.77). 

   

3.6 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

 Tendo em vista o exposto, considera-se que o BRDE foi um grande 

incentivador do crescimento e do desenvolvimento da Região Sul nessas mais de 

cinco décadas. O BRDE passou por alguns problemas, sua criação foi difícil, mas a 

insistência e a certeza de seus criadores que era o melhor a fazer conseguiram 

vencer os obstáculos, assim como obter os recursos iniciais e seu quadro técnico. 
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 O BRDE cresceu muito antes de 1980 e colaborou com o desenvolvimento de 

diversas empresas. As dificuldades dos anos 1980, a questão das dívidas estaduais 

com o banco, a reforma bancária brasileira, na sequência, o Banco superou tais 

dificuldades. Visualizando e analisando o passado, criaram-se forças para combater 

a liquidação extrajudicial e contorná-la, voltando a fomentar o desenvolvimento como 

sempre fez. 

 .  
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4 ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO BRDE 

 

O objetivo desse capítulo é analisar dados econômico-financeiros do BRDE, 

incluindo o crédito ofertado, comparado com os valores repassados pelo BNDES a 

outras instituições, e outros dados financeiros. 

 Na primeira seção são apresentados e discutidos dados financeiros do banco, 

como se seu patrimônio líquido está crescendo e como está se comportando o lucro 

nos últimos anos. Após, é analisado quanto o BRDE utiliza dos desembolsos do 

BNDES para a região sul, e, também, uma comparação entre quanto o BRDE utiliza 

dos recursos do BNDES em âmbito nacional e em âmbito da região sul. Em seguida 

é verificado o ranking dos agentes financeiros dos desembolsos do BNDES na 

região sul, para mensurar melhor a importância do banco na região. E de fato o 

BRDE esteve nos últimos onze anos sempre entre os quatro maiores repassadores 

de recursos do BNDES em sua região. Também é informado quais as fontes de 

recursos que o BRDE utiliza nos últimos anos, ficando claro que o sistema BNDES é 

a principal fonte. Na última seção são detalhadas as contratações de projetos do 

BRDE por macrossetores: agropecuária, indústria, infraestrutura e comércio e 

serviços.  

 

4.1 ANÁLISE FINANCEIRA RESUMIDA DO BRDE 

 

 Mesmo no contexto recente de crise econômica no Brasil, especialmente no 

setor público, o BRDE tem tido resultados financeiros positivos e aumentado seus 

ativos totais mais rapidamente que os passivos onerosos (BRDE, 2016).  

 Logo, o patrimônio líquido apresenta trajetória ascendente (Figura 1). Mesmo 

após a crise mundial de 2008, com o banco atuando com função anticíclica, o 

patrimônio líquido do banco aumentou entre 2010 e 2012, porém com crescimento 

menos rápido. Já nos anos de 2012-2013 e 2013-2014 verifica-se um salto no 

patrimônio, de 31% e 23,5%, respectivamente, em termos nominais.  
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Figura 1 - Evolução do patrimônio líquido 

 

Fonte: BRDE (2016, p. 37). 
Nota: a preços constantes. 

 

 O resultado líquido do banco entre 2010 e 2016 foi positivo, sendo que, nos 

anos de 2013 a 2015, foram substanciais (Figura 2). Em 2015, de acordo com BRDE 

(2016, p. 38), “[...] ocorreram eventos não-recorrentes que contribuíram de forma 

significativa para o desempenho registrado”. Também o aumento da inadimplência, 

que ocorreu no país em geral, mas em percentuais menores que a média nacional 

no caso do BRDE, contribuiu para o desempenho em 2016 ser significativamente 

inferior ao observado em 2015 (BRDE, 2016). 

Essa análise de vários anos de atuação permite verificar que o banco não 

está com desempenho ruim em 2016. No entanto, se só fossem analisados os 

últimos dois anos, seria essa a impressão. Tendo em vista que os resultados em 

2013, 2014 e 2015 foram elevados, chega-se à conclusão que o banco de certa 

forma voltou aos patamares próximos de resultados anteriores. 
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Figura 2 - Resultado líquido de 2010-2016  

 

Fonte: BRDE (2016, p. 37). 
Nota: a preços constantes. 

 

 Com esses dados podemos concluir que o BRDE é de fato autossuficiente, 

que não necessita de subsídios diretos ou injeções fiscais dos estados para 

continuar operando e contribuindo para o desenvolvimento da região sul. Os estados 

de RS, SC e PR não precisam investir recursos orçamentários para o banco 

continuar fomentando o desenvolvimento da região.  

 Essa independência financeira e o fato do banco pertencer a três estados 

diminui a influência política direta sobre decisões importantes, o que, a priori, pode 

colaborar para sua solvência e crescimento. Também pode-se afirmar que, talvez, a 

questão de sempre ter decisões colegiadas e a influência do CODESUL para 

decisões mais significativas, exercem efeitos ao BRDE a fim de evitar influências 

que se preocupam mais com o curto prazo. Ainda colabora com essa ideia o fato de 

que a grande maioria dos funcionários do banco serem concursados (como foi 

definido em sua criação), e que há diversos funcionários com mais de vinte ou trinta 

anos de trabalho na instituição, inclusive alguns chegando a ter vínculo em torno de 

quarenta anos. 

 O saldo de operações de crédito tem aumentado nos últimos sete anos, 

sendo que de 2015 para 2016 cresceu 9% em termos nominais (Figura 3). Nesse 

período de crise é importante que os BDs, conforme discutido anteriormente, 

forneçam crédito para contribuir com o andamento da economia, sugerindo um papel 

anticíclico. Tendo em vista que os bancos privados normalmente contraem o crédito 
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em períodos de crise, é sobretudo importante que bancos públicos forneçam crédito 

às empresas tanto para novos investimentos quanto para manter a produção. O 

BRDE tem tradição de renegociações de dívidas e prorrogações de prazos, já que 

para esse banco o principal é fomentar o desenvolvimento, ficando em segundo 

plano o lucro financeiro (o que não implica que a sustentabilidade financeira não seja 

uma prioridade em absoluto). 

 

Figura 3 - Saldo de operações de crédito do BRDE 

 
Fonte: BRDE (2016, p. 37) 
Nota: a preços constantes  

 

4.2 A OFERTA DE CRÉDITO 

 

Partindo do pressuposto de que para haver investimento e desenvolvimento é 

primordial ter crédito, nessa seção é analisado a oferta de crédito pelo BRDE. 

 

4.2.1 Liberações versus contratações  

 

 Nessa seção é analisado o quanto o BRDE repassa dos desembolsos do 

BNDES para a região sul, e é feita uma comparação da atuação do BRDE em 

relação aos repasses do sistema BNDES na região sul e no total do Brasil, para 

averiguar o grau de dependência do primeiro frente ao último. 

 É importante antes de mais nada destacar a diferença entre os valores 

contratados em relação aos valores liberados pelo BRDE: as novas contratações no 

ano são novos projetos e contratos assinados, mas a liberação dos recursos pode 
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ocorrer em seguida, no mesmo ano ou não, criando descasamentos temporais. 

“Uma vez aprovado o crédito, não ficam os recursos imediatamente disponíveis ao 

cliente. Integram o contrato uma série de exigências preliminares à liberação [...]” 

(RENCK, 2009, p. 81). Por ser um banco de desenvolvimento, existem várias 

normas e etapas para que os recursos sejam utilizados pela forma contratada, que 

sempre são cuidadas. Prossegue o autor: 

 

Contratada a operação, é liberado o recurso. Em certos casos (operações 
de crédito rural, operações de financiamento de capital de giro, entre outros) 
a liberação é realizada em parcela única; todavia, a maior parte das 
operações prevê desembolsos de acordo com a necessidade estabelecida 
no cronograma do projeto. Com isto, é possível ao banco fiscalizar o 
andamento das obras ou a efetiva aquisição dos equipamentos antes da 
liberação da próxima parcela, reduzindo-se assim, como já exposto, o 
espaço para ações oportunistas por parte do mutuário. (RENCK, 2009, p. 
78). 

 

 Portanto, podem ocorrer liberações de recursos em 2015, por exemplo, 

referente a contratações ocorridas em 2013. Isso explica os valores diferentes para 

contratação e liberação para o BRDE para todos os anos consultados. Nessas 

operações em que há liberações aos poucos, de acordo com o andamento do 

projeto, há fiscalização do banco se o mutuário está cumprindo o contrato, tanto em 

termos de prazos quanto aplicação dos recursos e sua adimplência. Renck (2009) 

enfatiza: 

 

Outrossim, é comum a prática de o banco liberar os recursos na medida em 
que serão necessários para o andamento do projeto, conforme determinado 
em um quadro de usos e fontes. Assim, há uma reavaliação do projeto 
antes de cada liberação; como o agente está interessado no restante do 
crédito aprovado porém não liberado, possui incentivo a cumprir os prazos 
estabelecidos.  (RENCK, 2009, p. 64). 

 

Antes de cada nova liberação de recursos há a fiscalização in loco do 
andamento do projeto por um engenheiro do BRDE. Caso o projeto não se 
desenvolva dentro do prazo estabelecido, o contrato prevê o cancelamento 
das liberações vindouras. [...] A decisão pela suspensão das liberações 
faltantes, contudo, não é sumária: ela se baseia no relatório de fiscalização 
do projeto. Caso o atraso seja devido a intercorrências alheias à vontade do 
mutuário (intempéries climáticas, atraso no fornecimento de insumos, etc.) 
ou o atraso no andamento do projeto seja pequeno, o engenheiro 
responsável pela fiscalização pode recomendar, em seu relatório, a 
manutenção do crédito ao menos até a próxima fiscalização. (RENCK, 
2009, p. 82-83). 
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Nesse trabalho, para a comparação do BRDE com outros agentes financeiros 

na região sul que também operam com repasses do BNDES, são utilizados os 

valores da liberação, que correspondem aos valores de desembolso do BNDES. 

 

Tabela 1 - Posição do BRDE em relação às instituições credenciadas por desembolso das 
operações indiretas do BNDES na Região Sul 

Ano 
Desembolso 
(R$ milhões) 

Partic. 
Desemb. % 

Nº Operações 
Aprovadas 

Posição na Região 
Sul 

2006 1.552,08 (*) 13,47 7.786 3 

2007 1.813,64 (*) 11,60 7.189 3 

2008 2.165,80 (*) 10,21 3.774 3 

2009 2.835,30 10,86 7.213 4 

2010 2.600,80 6,4 4.611 4 

2011 2.141,51 6,1 5.425 4 

2012 2.410,09 7,3 7.250 4 

2013 3.607,15 8,1 9.162 4 

2014 2.978,59 8,5 7.124 4 

2015 2.786,78 13,5 6.826 2 

2016 2.378,90 14,7 7.942 1 

Fonte: Adaptado de BNDES (2006-2016).   

Notas: Valores atualizados por IPC-A para 12/2016. (*) Não inclui as operações 
conduzidas por mandatários.  

 

 Na tabela 1 se observa que o BRDE permaneceu nesses onze anos entre os 

principais repassadores de recursos da região sul, sendo que em 2016 foi o líder. É 

possível notar o caráter anticíclico especialmente a partir de 2014: nesse ano ele 

ocupava a quarta colocação e utilizou R$ 2.978 milhões (menos que o ano anterior). 

No ano seguinte o banco diminuiu o crédito em aproximadamente R$ 200 milhões 

em termos reais, porém ele subiu duas colocações, ficando como segundo colocado. 

É claro que ele pode subir colocação apenas se diminuiu o repasse e os outros 

bancos diminuíram ainda mais. Já em 2016 o valor foi inferior ao repasse de 2012 

(quando era o quarto colocado) mas mesmo assim foi o maior repassador de 

recursos BNDES na região. Quando a economia está em recessão é possível 

observar esse fenômeno de forma mais clara. 

 A fim de reafirmar a importância do BRDE, seguem dois gráficos comparando 

a atuação do BRDE em relação aos repasses do BNDES na região sul e no total do 

Brasil. 
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Gráfico 1 - Participação do BRDE nos desembolsos regionais e nacionais do BNDES - % 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com adaptação do BNDES (2006-2016). 

 

 

Gráfico 2 - Comparação de posição do BRDE no ranking BNDES (Brasil e Região Sul) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com adaptação do BNDES (2006-2016). 

 

 É perceptível a diferença tanto em termos de percentual quanto de variações 

das posições no ranking comparando a região sul e o Brasil. Porém, tendo em vista 

que a grande maioria das contratações do BRDE são na Região Sul, e nos anos 

analisados o banco esteve na sua pior colocação, como 12º no país inteiro, mas tem 

melhorado sua colocação, este é um indicador de que o Banco tem feito bem seu 

trabalho. Atualmente está na 5ª colocação do país inteiro, além de na liderança de 

sua região. Por muitos anos ficou em média com 2,5% de todos desembolsos do 

país do BNDES, e atualmente aumentou para 5%. 
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4.2.2 Os repasses do BNDES na Região Sul: concentração e desempenho 

 

 Nesta parte do trabalho é feita uma comparação para os anos de 2006-2016 

dos cinco maiores repassadores do BNDES para a região sul. Neste período, a pior 

colocação do BRDE foi um quarto lugar, e em 2016 ele foi o maior repassador de 

recursos do BNDES na região sul. É importante destacar que, mesmo sendo 

recursos repassados do BNDES, há agentes financeiros privados dentre os 

repassadores, e eles têm peso importante.  

 A soma dos cinco maiores repassadores de recursos nos períodos analisados 

foi sempre maior que a metade dos repasses da região sul, variando de 53% até 

65%, representando em média 58,5% dos recursos totais para todas as instituições 

financeiras repassadoras. Ou seja, esse mercado é concentrado. 

 São poucas as instituições que estiveram todos esses anos como grandes 

repassadores, e o BRDE está em todos os anos entre os 5 maiores repassadores, 

assim como o Grupo Banco do Brasil e Grupo Bradesco. Entre 2009 e 2013 o BRDE 

ocupou sua pior colocação, um quarto lugar, provavelmente porque os Bancos Itaú e 

Unibanco fundiram-se, pois até 2008 o BRDE estava em terceiro lugar. 

 

Tabela 2 -  Dados das cinco maiores instituições credenciadas por desembolso das operações 
indiretas do BNDES na Região Sul entre 2006 e 2016 

    (continua) 

Agentes financeiros 
Desembolso (R$ 

milhões) 
Partic. 

desemb. % 
Nº operações 

aprovadas 
Posição 
desemb. 

 GRUPO BRADESCO  1.773,30 15,39 5.084 1 
 GRUPO BANCO BRASIL  1.623,22 14,09 7.825 2 
 BRDE  1.552,08 13,47 7.786 3 
 GRUPO UNIBANCO  674,43 5,85 668 4 
 VOTORANTI BM  531,74 4,61 224 5 
   Subtotal dos 5 maiores  6.154,76 53,41 21.587   

TOTAL ANO 2006 (*) 11.523,31 100,00 52.378 - 

 GRUPO BANCO BRASIL  2.405,33 15,38 9.564 1 
 GRUPO BRADESCO  2.315,36 14,80 7.871 2 
 BRDE  1.813,64 11,60 7.189 3 
 GRUPO UNIBANCO  1.400,13 8,95 2.440 4 
 GRUPOABN AMRO  779,98 4,99 1.891 5 
   Subtotal dos 5 maiores  8.714,44 55,72 28.955   

TOTAL ANO 2007 (*) 15.640,48     100,00  84.445 - 

 GRUPO BRADESCO  3.965,95 18,70 13.245 1 
 GRUPO BANCO BRASIL  2.992,78 14,11 11.976 2 
 BRDE  2.165,80 10,21 3.774 3 
 GRUPO ITAU  1.381,61 6,51 1.816 4 
 GRUPO UNIBANCO  1.363,71 6,43 2.847 5 
   Subtotal dos 5 maiores  11.869,86 55,97 33.658   

TOTAL ANO 2008 (*) 21.208.705,67 100,00 71.276 - 
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 (continuação) 

Agentes financeiros 
Desembolso (R$ 

milhões) 
Partic. 

desemb. % 
Nº operações 

aprovadas 
Posição 
desemb. 

 GRUPO BANCO BRASIL  4.254,61 16,33 34.395 1 
 GRUPO BRADESCO  4.087,18 15,69 20.808 2 
 GRUPO ITAU UNIBANCO  3.366,33 12,92 6.413 3 
 BRDE  2.835,30 10,86 7.213 4 
GRUPO VOTORANTN 1.761,64 6,76 549 5 

   Subtotal dos 5 maiores  16.305,05 62,56 69.378   

TOTAL ANO 2009 26.054,73 100 145.110 - 
GRUPO BRADESCO 6.830,49 16,9 41.257 1 
 GRUPO BANCO BRASIL  6.815,17 16,9 65.092 2 
GRUPO ITAU UNIBANCO 6.559,91 16,3 14.023 3 
BRDE 2.600,80 6,4 4.611 4 
GRUPO SANTANDER 2.270,45 5,6 2.915 5 
   Subtotal dos 5 maiores  25.076,83 62,16 127.898   

TOTAL ANO 2010 40.343,78 100 204.515   

 GRUPO BANCO BRASIL  7.284,63 20,8 98.332 1 
GRUPO BRADESCO 5.629,92 16,1 51.604 2 
GRUPO ITAU UNIBANCO 4.927,22 14,1 15.754 3 
BRDE 2.141,51 6,1 5.425 4 
GRUPO SAFRA 1.564,79 4,5 5.555 5 
   Subtotal dos 5 maiores  21.548,06 61,49 176.670   

TOTAL ANO 2011 35.043,71 100 256.943   
 GRUPO BANCO BRASIL  8.971,76 27,3 148.667 1 
GRUPO BRADESCO 3.883,65 11,8 48.424 2 
GRUPO ITAU UNIBANCO 2.462,40 7,5 12.435 3 
BRDE 2.410,09 7,3 7.250 4 
BANRISUL 1.842,29 5,6 16.733 5 
   Subtotal dos 5 maiores  19.570,18 59,62 233.509   

TOTAL ANO 2012 32.826,42 100 332.284   

 GRUPO BANCO BRASIL  10.876,01 24,5 156.378 1 
GRUPO BRADESCO 5.924,23 13,4 46.595 2 
GRUPO ITAU UNIBANCO 5.465,96 12,3 13.111 3 
BRDE 3.607,15 8,1 9.162 4 
BANRISUL 2.936,94 6,6 23.750 5 
   Subtotal dos 5 maiores  28.810,29 64,99 248.996   

TOTAL ANO 2013 44.329,59 100 365.704   

 GRUPO BANCO BRASIL  7.710,70 21,9 150.957 1 
GRUPO ITAU UNIBANCO 4.569,49 13,0 11.544 2 
GRUPO BRADESCO 4.260,19 12,1 42.600 3 
BRDE 2.978,59 8,5 7.124 4 
BANSICREDI 1.735,25 4,9 19.656 5 
   Subtotal dos 5 maiores  21.254,21 60,50 231.881   

TOTAL ANO 2014 35.129,31 100,0 366.727   

 GRUPO BANCO BRASIL  3.833,86 18,6 117.692 1 
BRDE 2.786,78 13,5 6.826 2 
GRUPO BRADESCO 1.893,83 9,2 29.873 3 
GRUPO ITAU UNIBANCO 1.608,53 7,8 7.671 4 
BANSICREDI 1.137,73 5,5 15.851 5 
   Subtotal dos 5 maiores  11.260,72 54,54 177.913   

TOTAL ANO 2015 20.646,67 100,0 301.596   
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(conclusão) 

Agentes financeiros 
Desembolso (R$ 

milhões) 
Partic. desemb. 

% 
Nº operações 

aprovadas Posição 

BRDE 2.378,90 14,7 7.942 1 

GRUPO BRADESCO 2.182,71 13,5 23.552 2 

GRUPO BCO BRASIL 1.587,40 9,8 60.084 3 

GRUPO SANTANDER 1.315,59 8,1 2.968 4 

GRUPO ITAU 
UNIBANCO 

1.155,79 7,1 5.135 5 

   Subtotal dos 5 maiores  8.620,39 53,27 99.681   

TOTAL ANO 2016 16.182,19 100,0 221.129   

Fonte: Adaptado de BNDES (2006-2016). 
Nota: (*) Não inclui as operações conduzidas por mandatários. Nota: valores atualizados por IPC-A 
para 12/2016. 

 

Por esses dados, podemos verificar que, no início do período analisado, havia 

tanto bancos privados quanto públicos entre os maiores repassadores. A liderança 

era alternada entre o Grupo Banco do Brasil (BB) e o Grupo Bradesco; já os Grupos 

Itaú, Grupo Unibanco e o BRDE disputavam os 3º e 4º lugares. A partir de 2013 os 

desembolsos para os bancos privados começaram a diminuir, e os para o BRDE 

passaram a aumentar, em termos relativos, sugerindo um papel anticíclico dos 

bancos públicos quando a economia brasileira passou a desacelerar. 

 Entre 2015 e 2016 se tornou nítida a diminuição dos repasses para a Região 

Sul para os bancos privados, e o BRDE saltou da quarta posição em 2014 para a 

primeira em 2016, mesmo tendo, na maior parte do período, um volume menor de 

operações. Os valores de desembolso diminuíram bastante para os cinco maiores 

repassadores: de 2014 para 2015 os repasses caíram praticamente pela metade, e 

diminuíram ainda mais em 2016. 

Os valores dos repasses para todos os bancos em operação na Região Sul 

diminuíram. Porém, o percentual foi muito mais significativo nos bancos privados. 

Por exemplo, em 2014 o Grupo Itaú Unibanco repassou R$ 4.569 milhões e o Grupo 

Bradesco R$ 4.260 milhões. As mesmas instituições em 2016 repassaram R$ 1.156 

milhões e R$ 2.183 milhões respectivamente, diminuição de 25,3% e 51,2%, 

respectivamente. Já o BRDE manteve os valores de repasses praticamente 

constantes, justamente para não permitir que a recessão se agravasse, com um 

número maior de empresas e indústrias sem acesso ao crédito, isso é, evitar o 

fechamento de mais empresas. O banco também realiza renegociações, 

postergação de prazo a fim de que a empresa, indústria, produtor rural etc. consiga 

manter seu negócio. O BB, como banco misto, diminuiu 49,5% os repasses entre 
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2014 e 2015, para depois restringir novamente o crédito em 2016 em 41,4% com 

relação a 2015.  

 

4.2.3 Fontes de recursos do BRDE 

 

 O BRDE não possui um capital próprio suficiente que permita que ele financie 

o desenvolvimento regional. Portanto, ele tem de recorrer a fontes externas para 

atuar como intermediário, utilizando seus recursos como garantia.  

 A Figura 4 abaixo mostra as principais fontes de recursos do BRDE para o 

período 2011-2016, evidenciando a dependência do sistema BNDES. Cabe notar 

que, quando o BRDE repassa recursos do BNDES, ele assume o risco da 

inadimplência e a dívida junto ao BNDES. Isso significa que, independente de o 

mutuário pagar sua parcela em dia, o BRDE tem a obrigação de pagar a dívida com 

sua fonte. O mesmo ocorre quando o BRDE repassa valores a cooperativas de 

crédito para aumentar sua capilaridade e desenvolver regiões distantes de sua 

agência. As cooperativas precisam fazer o pagamento da parcela por honra em 90 

dias caso seu mutuário esteja inadimplente junto ao BRDE. 

Como bem mostra a Figura 4, a maioria dos recursos, em média 91,89%, são 

do Sistema BNDES. Os menores percentuais do sistema BNDES nesse período 

foram de 88,11% em 2015, e 88,62% em 2013, que também foram os anos com 

valores mais altos de contratação, sem atualização de valores. Já os anos de 2011 e 

2012 utilizaram 95,67% e 98,05%, respectivamente, de recursos BNDES, ou seja, 

praticamente todas as contratações foram feitas apenas com repasses BNDES. 
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Figura 4 - Contratação do BRDE de 2011 a 2016 por fonte em R$ mil 
 

 
Fonte: BRDE (2016b). 
Nota: valores a preços correntes. 

  

 

4.3 DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DAS CONTRATAÇÕES DO BRDE 

 

 O gráfico abaixo mostra os valores totais contratados para os anos 

analisados. É importante relembrar que os valores de contratações são os valores 

dos contratos assinados dentro do ano, com valores totais por projeto. Pode haver 

ou não a liberação do recurso no mesmo ano, dependendo do contrato assinado, 

andamento do projeto, pontualidade de pagamentos, etc. 
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Gráfico 3 - Valor total de contratações do BRDE por ano em R$ bilhões 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com adaptação de BRDE (2006-2016). 
Nota: valores atualizados pelo IPC-A para 12/2016. 

 

No gráfico 3 podemos ver claramente dois picos de contratações: em 2009, 

quando o BRDE estava fazendo uma política anticíclica para evitar que a crise 

piorasse no Brasil, e em 2013, durante a vigência do Programa de Sustentação do 

Investimento (PSI). Esse pico de contratações em 2013 provavelmente teve a 

influência da expansão em 15,2% do saldo de crédito do BNDES, chegando a uma 

taxa recorde de 56,5% do PIB em dezembro desse ano (BRDE, 2013b). 

O BRDE separa suas contratações por quatro macrossetores de atividade: 

agropecuária, indústria, infraestrutura e comércio e serviços. São analisadas a 

seguir essas contratações para os anos de 2006 a 2016, em termos de número de 

operações, valores totais contratados, atualizados para dezembro de 2016, 

percentual que cada setor utilizou dos recursos a cada ano e o valor médio das 

contratações do setor por ano. 
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Tabela 3 - Contratações de financiamentos do BRDE de 2006 a 2016 separadas por 
macrossetor de atividade 

(continua) 

Ano No. operações 
Valor R$ 
milhões 

Percentual do setor sobre valor 
das contratações do ano 

Valor médio por 
operação em R$ mil 

AGROPECUÁRIA 

2006 8.360 580,04 31,56 69,38 

2007 6.329 609,13 31,01 96,24 

2008 4.314 635,03 24,24 147,20 

2009 5.623 1.011,14 28,39 179,82 

2010 3.245 591,58 21,49 182,30 

2011 4.161 731,52 29,62 175,80 

2012 6.511 1.370,91 34,93 210,55 

2013 6.772 1.470,57 30,95 217,15 

2014 5.260 1.129,33 34,41 214,70 

2015 6.213 926,37 25,74 149,10 

2016 4.923 819,36 27,24 166,44 

Total 61.711 9.874,97 Média 29,05 Média 164,43 

INDÚSTRIA 

2006 177 520,39 28,32 2.940,08 

2007 295 895,83 45,60 3.036,72 

2008 239 1.130,36 43,16 4.729,55 

2009 284 1.202,59 33,77 4.234,49 

2010 244 1.079,56 39,22 4.424,44 

2011 310 809,77 32,79 2.612,16 

2012 393 1.281,71 32,66 3.261,34 

2013 386 1.590,11 33,47 4.119,45 

2014 302 898,66 27,38 2.975,69 

2015 204 1.043,93 29,00 5.117,32 

2016 185 676,37 22,49 3.656,07 

Total 3.019 11.129,29 Média 33,44 Média 3.737,03 

INFRAESTRUTURA 

2006 90 379,98 20,68 4.222,02 

2007 67 178,12 9,07 2.658,52 

2008 45 264,22 10,09 5.871,65 

2009 132 396,55 11,13 3.004,15 

2010 203 350,94 12,75 1.728,75 

2011 121 368,29 14,91 3.043,68 

2012 251 423,35 10,79 1.686,67 

2013 435 940,32 19,79 2.161,66 

2014 265 748,57 22,81 2.824,81 

2015 190 893,89 24,84 4.704,68 

2016 136 584,07 19,42 4.294,65 

Total 1.935 5.528,31 Média 16,02 Média 3.291,02 
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    (conclusão) 

Ano No. operações 
Valor R$ 
milhões 

Percentual do setor sobre valor 
das contratações do ano 

Valor médio por 
operação em R$ mil 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 

2006 151 357,31 19,44 2.366,29 

2007 185 281,37 14,32 1.520,92 

2008 196 589,65 22,51 3.008,42 

2009 304 951,12 26,71 3.128,68 

2010 283 730,25 26,53 2.580,39 

2011 306 559,89 22,67 1.829,72 

2012 512 848,71 21,62 1.657,63 

2013 515 749,82 15,78 1.455,96 

2014 998 505,43 15,40 506,44 

2015 358 735,01 20,42 2.053,09 

2016 2.018 928,00 30,85 459,86 

Total 5.826 7.236,56 Média 21,48 Média 1.869,76 

 Fonte: Adaptado de BRDE (2006-2016).   
 Nota: valores atualizados pelo IPC-A para 12/2016. 

 
 

 

Gráfico 4 – Participação nas contratações, por macrossetor 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com adaptação de BRDE (2006-2016). 

 

 Nessa tabela 3 e gráfico 4, separados por macrossetores, podemos perceber 

que os setores agropecuários e a indústria respondem, juntos, por mais de 60% das 

contratações, sendo esses setores importantes para a economia da região. O setor 

de infraestrutura foi o que menos contratou financiamentos no período, sendo 

responsável por aproximadamente 16% dos valores das contratações nesse 

período, enquanto o macrossetor de comércio e serviços respondeu por 

aproximadamente 22%. 
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 Em termos de valores contratados, no ano de 2013 os setores de 

agropecuária, indústria e infraestrutura tiveram seus maiores valores de 

contratações, que também é o maior valor contratado total dos anos analisados. Já 

para o setor de comércio e serviços, o ano de 2009 representou o recorde nos 

valores contratados. 

O menor valor médio por contratação ficou com o setor agropecuário, com R$ 

164.428,00, provavelmente por oferecer crédito a pequenos produtores rurais e à 

agricultura familiar. O maior valor médio por operação ficou com a indústria, com R$ 

3.737.027,00. O macrossetor da infraestrutura teve valores médios de R$ 

3.291.022,00 e do comércio e serviços R$ 1.869.764,00. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

 Com as informações analisadas, podemos concluir que o BRDE está 

colaborando para o desenvolvimento e o crescimento da economia da Região Sul. 

Ele não depende de subsídios ou valores dos estados proprietários. Contudo, para 

continuar desempenhando bem seu papel, necessita dos repasses do BNDES. O 

BRDE já recorreu a algumas outras fontes, inclusive internacionais, para continuar 

ofertando crédito a quem necessita para projetos que gerem desenvolvimento. 

Porém, o BNDES continua sendo a principal fonte. Quando ocorre alguma 

modificação nesse último, há consequências para o BRDE. O BRDE investiu no 

período analisado mais nos macrossetores de agropecuária e indústria. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 As teorias econômicas são muito diferentes, e há argumentos contra e a favor 

aos BDs. Porém, historicamente, quando as crises econômicas surgem, os governos 

que podem normalmente utilizam os BDs para diminuir os efeitos das mesmas, 

injetando crédito na economia, tendo em vista que o prejuízo seria possivelmente 

muito maior se deixassem o mercado resolver. As instituições financeiras públicas 

existem em vários tipos de países, têm países que possuem vários BDs, como o 

Brasil, e de tamanhos e tipos diferentes. 

 As atitudes de tomadores de decisões dependem do momento político-

econômico em que se encontram, mas normalmente eles aprendem com e analisam 

o passado, buscando as melhores alternativas para seus problemas. Em cada 

época, os BDs agiram de forma diferenciada, às vezes como “protagonistas do 

desenvolvimento”, às vezes como instituições que, a priori, não têm mais 

importância. Como descrito, por exemplo, a liberalização do mercado financeiro nem 

sempre teve bons resultados nos países em desenvolvimento. É interessante notar 

que, tanto no contexto nacional quanto internacional, as questões que levam à 

existência de BDs são parecidas, e, assim, os BMDs colaboram com o 

desenvolvimento internacional financiando projetos, normalmente com número 

elevado de recursos. 

 É difícil demonstrar que os BDs não têm mais importância ou que não 

deveriam existir como defende a teoria da repressão financeira; especialmente 

porque existem há décadas em lugares diferentes do mundo, colaborando com o 

desenvolvimento de suas regiões. Existem BDs de diferentes tamanhos, com ou 

sem ajuda governamental, com foco específico ou geral de atuação, e cada região 

pode optar pelo tipo de BD que mais faz sentido, a seu ver, ou que melhor tem dado 

resultado. 

 Atualmente, pode-se concluir que a iniciativa dos três governadores de criar o 

BRDE no início da década de 1960foi muito acertada. Eles criaram uma instituição 

sólida, que já tem mais de cinco décadas de contribuição para o desenvolvimento de 

sua região. A preocupação com o desenvolvimento regional, a busca por bons 

profissionais, a importância da qualificação continuada, a busca por fontes adicionais 

de recursos, e o trabalho contínuo fazem com que esse Banco tenha um diferencial. 
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 Foram diversas empresas que tiveram o apoio do BRDE para crescer e se 

desenvolver. Algumas eram empresas familiares ou pequenas e tornaram-se 

referências ou até potências nacionais e algumas, inclusive, ganharam destaque no 

exterior. 

 A análise econômico-financeira do BRDE mostrou que o banco está vivendo 

um momento com bons resultados, tem colaborado para o desenvolvimento de sua 

região, seu patrimônio líquido está em trajetória ascendente, com oscilações nas 

taxas de crescimento. Todos os anos o BRDE teve lucro, sendo que em 2015 ele foi 

excelente, devido a um conjunto específico de fatores. 

O Banco está em todos anos analisados entre os maiores repassadores em 

sua região de recursos do BNDES, sua maior fonte, e obteve a liderança em 2016, 

em especial por desempenhar um papel anticíclico. O BRDE, no período estudado, 

investiu mais recursos nos macro-setores de agropecuária e indústria. 

 O banco desempenhou um papel anticíclico, que é uma das principais 

funções dos BDs em tempos de crise, para não deixar a falta de crédito atingir tanto 

a economia e dificultar ainda mais a retomada do desenvolvimento. O Banco 

mantém uma tradição de renegociação de dívidas e postergação de prazos, a fim de 

contribuir para que as empresas funcionem bem quando se deparam com problemas 

diversos, o que colabora para manter a estrutura já desenvolvida. 

 Em síntese, os objetivos desse trabalho foram atingidos, tendo em vista que 

foi analisada, em diferentes aspectos, a importância dos BDs, tanto nas teorias que 

defendem sua existência, quanto em exemplos reais. Foi discutida a história do 

BRDE, sua criação, os primeiros passos, a busca por recursos humanos qualificados 

e recursos financeiros, e exemplificado por alguns casos o que ocorreu com 

algumas empresas. A análise dos dados teve bons resultados, corroborou para 

reafirmar a importância do Banco, que ele não é deficitário e tem, sem dúvida, 

colaborado para o desenvolvimento da Região Sul do Brasil. 
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