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Estrutura	  da	  apresentação	  



Diagnós9co	  dos	  Problemas	  	  
dos	  Bancos	  Estaduais	  
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norma	  prejudicial	  ao	  	  
sistema	  bancário	  estadual	  

•  Talvez	  o	  maior	  constrangimento	  se	  situasse	  na	  	  
restrição	  à	  expansão	  nacional	  da	  rede	  de	  agências.	  	  

•  São	  Paulo	  concentrava	  mais	  da	  metade	  do	  mercado,	  	  
e	  nenhum	  dos	  bancos	  estaduais	  se	  encontrava	  
solidamente	  instalado	  nesse	  centro	  financeiro,	  	  
a	  não	  ser	  o	  Banespa.	  	  

•  No	  final	  de	  1993,	  o	  estado	  de	  São	  Paulo	  de=nha	  	  
56%	  dos	  depósitos	  (a	  capital,	  90%	  deles)	  e	  	  
43%	  das	  operações	  de	  crédito	  (a	  capital,	  89%	  delas)	  
realizadas	  no	  país,	  com	  par=cipação	  também	  expressiva	  
em	  agências:	  29%	  da	  rede	  bancária	  no	  Brasil.	  	  



5	  

crí9ca	  dos	  liberais-‐priva9zantes	  
•  Os	  liberais-‐priva9zantes	  cri=cavam,	  principalmente,	  	  

o	  acúmulo	  de	  “a?vos	  podres”	  junto	  aos	  governos	  e	  	  
às	  empresas	  estaduais,	  fenômeno	  que	  não	  ocorreria,	  	  
segundo	  argumentavam,	  se	  os	  bancos	  dos	  Estados	  atuassem	  	  
“de	  acordo	  com	  o	  mercado”,	  com	  critério	  privado	  	  
de	  retorno	  e	  risco	  em	  suas	  operações.	  	  

•  Na	  realidade,	  na	  “crise	  da	  dívida	  externa”	  dos	  anos	  80,	  	  
a	  “socialização	  dos	  prejuízos	  cambiais”,	  	  
limitada	  aos	  das	  empresas	  privadas,	  levaram	  	  
as	  empresas	  estatais	  à	  situação	  de	  inadimplência.	  

•  O	  ajuste	  dos	  bancos	  estaduais	  necessitaria	  de	  passar,	  	  
além	  das	  mudanças	  exigidas	  no	  modelo	  operacional	  destas	  
ins=tuições,	  por	  programa	  de	  ajuste	  fiscal	  dos	  Estados,	  	  
para	  viabilizar	  o	  pagamento	  das	  dívidas	  destes	  	  
junto	  aos	  seus	  respec=vos	  bancos	  estaduais.	  
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fator	  gerador	  da	  	  
crise	  dos	  bancos	  estaduais	  

•  Eles	  passaram	  a	  ter	  problemas	  relacionados	  à	  liquidez	  	  
devido	  à	  crise	  fiscal	  dos	  Estados,	  durante	  crise	  da	  dívida	  externa,	  	  
a	  par=r	  da	  	  recessão	  de	  1981/83.	  

•  O	  banco	  estadual	  era	  o	  verdadeiro	  caixa	  do	  Estado,	  	  
já	  que	  as	  ordens	  de	  pagamento	  do	  Tesouro	  Estadual	  costumavam	  
ser	  executadas	  exis?ndo	  ou	  não	  disponibilidade	  de	  recursos.	  	  

•  Usava-‐se	  o	  ar=\cio	  de	  acionar	  a	  Conta	  Suprimento	  	  
(componente	  do	  Caixa	  Único),	  que	  permi=a	  	  
a	  liberação	  de	  recursos	  para	  as	  Secretarias	  de	  Estado	  	  
sem	  que	  o	  Tesouro	  Estadual	  os	  ?vesse	  disponíveis.	  
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problemas	  ins9tucionais	  
1.   ausência	  de	  conglomeração	  financeira	  	  

e	  de	  rede	  de	  agências	  em	  nível	  nacional;	  

2.   falta	  de	  capitalização	  por	  parte	  do	  acionista	  
majoritário;	  

3.   ingerência	  polí9ca	  na	  administração;	  

4.   necessidade	  de	  aprimoramento	  administra?vo	  e	  
qualificação	  de	  pessoal;	  

5.   falta	  de	  coordenação	  administra9va	  e	  financeira	  	  
entre	  as	  diversas	  ins?tuições	  financeiras	  	  
controladas	  pelo	  Estado.	  
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problemas	  financeiros	  

•  causas:	  	  
centralismo	  
tributário	  e	  
endividamento	  
para	  execução	  de	  
obras	  públicas.	  

•  conseqüências:	  
comprome=mento	  
da	  liquidez,	  	  
reflexos	  na	  
rentabilidade,	  
processo	  de	  
descapitalização.	  
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problemas	  de	  captação	  
1.   redes	  de	  agências	  regionais	  dificultavam	  	  

a	  captação	  de	  recursos	  de	  grandes	  clientes;	  

2.   carência	  na	  área	  de	  informá9ca	  impedia	  	  
a	  prestação	  de	  serviços	  automa?zados;	  

3.   agências	  se	  ocupavam	  mais	  com	  as	  funções	  	  
de	  arrecadação	  e	  de	  pagamento	  do	  funcionalismo	  do	  que	  com	  	  
a	  prestação	  de	  atendimento	  pessoal	  a	  sua	  clientela	  preferencial;	  

4.   imagem	  nega9va	  obrigava	  a	  elevação	  das	  taxas	  de	  juros	  de	  captação	  	  
para	  compensar	  aversão	  ao	  risco	  dos	  inves?dores;	  

5.   dependência	  de	  recursos	  provenientes	  do	  setor	  público	  	  
subme=a-‐os	  às	  oscilações	  das	  finanças	  públicas;	  

6.   baixa	  rentabilidade	  prejudicava	  	  
o	  aumento	  de	  capital	  via	  emissão	  de	  ações.	  
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problemas	  de	  aplicação	  

1.   concentração	  de	  recursos	  alocados	  ao	  governo;	  

2.   vulnerabilidade	  às	  pressões	  polí9cas	  	  
em	  favor	  de	  operações	  de	  diKcil	  recuperação;	  

3.   necessidade	  de	  suprir	  o	  governo	  de	  recursos	  	  
para	  cumprir	  com	  sua	  função	  social	  	  
de	  financiador	  de	  obras	  prioritárias;	  

4.   reduzido	  spread	  nas	  operações	  de	  repasses;	  

5.   baixo	  nível	  de	  recursos	  próprios	  e	  de	  recursos	  livres.	  
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principal	  problema:	  má	  gestão	  
•  Os	  dirigentes	  dos	  bancos	  estaduais	  consideravam	  que	  	  

acusações	  de	  má	  gestão	  não	  eram	  exclusivamente	  	  
contra	  eles,	  pois	  envolvia	  a	  administração	  federal,	  	  
que	  adotava	  postura	  de	  omissão	  e	  conivência.	  	  

•  Sua	  superação	  necessitaria	  da	  eliminação	  da	  impunidade,	  	  
para	  os	  responsáveis	  pela	  má	  gestão	  da	  coisa	  pública.	  

•  Os	  bancos	  comerciais	  estaduais	  estavam	  sujeitos	  	  
a	  elevado	  grau	  de	  rodízio	  na	  estrutura	  da	  alta	  hierarquia	  e	  	  
à	  visão	  gerencial	  de	  curto	  prazo.	  	  

•  Estes	  fatores	  geravam	  a	  descon9nuidade	  administra9va	  	  
e	  impunham	  aos	  administradores	  a	  não	  adoção	  de	  	  
medidas	  benéficas	  em	  longo	  prazo,	  mas	  que	  exigiam	  	  
sacriKcios	  e	  austeridade	  no	  curto	  prazo.	  



Terapias	  Propostas	  para	  	  
Bancos	  Estaduais	  
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propostas	  alterna9vas	  à	  priva9zação	  
1.   co-‐responsabilidade	  dos	  secretários	  estaduais	  	  

da	  Fazenda	  e	  do	  Planejamento	  na	  gestão	  do	  banco	  	  
do	  Estado,	  integrando	  seu	  Conselho	  de	  Administração;	  

2.   possibilidade	  de	  afastamento	  sumário	  e	  automá9co	  do	  
diretor-‐financeiro,	  no	  caso	  da	  ins=tuição	  ficar	  	  
“em	  vermelho”	  na	  conta	  Reserva	  Bancária;	  

3.  acionamento	  rápido	  da	  “intervenção	  branca”	  nos	  bancos;	  

4.  no	  caso	  de	  intervenção,	  os	  administradores,	  	  
inclusive	  os	  secretários	  de	  Estado,	  serem	  afastados	  	  
pelo	  Banco	  Central	  do	  Brasil	  e	  ainda	  terem	  seus	  	  
bens	  colocados	  em	  indisponibilidade.	  
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implantação	  de	  novas	  regras	  de	  gestão	  

1.   adoção	  de	  estatuto-‐padrão	  	  
para	  todos	  os	  bancos	  estaduais;	  

2.   “administração-‐compar9lhada”	  do	  banco	  	  
com	  o	  governo	  do	  Estado,	  a	  par=r	  da	  	  
indicação	  de	  um	  vice-‐presidente	  especial;	  

3.   limite	  de	  despesa	  com	  pessoal	  e	  contratação	  de	  
funcionários	  somente	  por	  concurso	  público,	  	  
previamente	  aprovado	  pelo	  Banco	  Central	  do	  Brasil;	  

4.   redução	  do	  poder	  decisório	  dos	  administradores,	  	  
com	  o	  exame	  de	  emprés=mos	  de	  valor	  significa=vo	  por	  
comitês	  de	  crédito	  formados	  por	  funcionários	  de	  carreira;	  
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implantação	  de	  novas	  regras	  de	  gestão	  

5.   teto	  para	  expansão	  dos	  emprés9mos	  	  
(p.	  ex.,	  5%	  do	  capital	  social)	  para	  um	  único	  cliente,	  
sobretudo	  ao	  próprio	  Estado	  controlador	  e	  	  
às	  empreiteiras	  de	  obras	  públicas	  	  
(controle	  mais	  rigoroso	  para	  o	  deferimento	  de	  créditos	  
des=nados	  aos	  próprios	  governos	  estaduais);	  

6.  metas	  de	  capitalização	  crescente;	  

7.   fechamento	  de	  subsidiárias	  	  
que	  fossem	  meras	  intermediárias,	  	  
como	  as	  corretoras	  e	  distribuidoras	  de	  valores.	  
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priva9zação	  dos	  bancos	  estaduais	  
•  Representou	  vitória	  da	  tecnocracia	  do	  governo	  FHC	  	  

sobre	  o	  pacto	  federa?vo.	  

•  Afirmava	  que	  todos	  os	  bancos	  públicos	  de?nham	  	  
poder	  de	  transferência	  do	  déficit	  fiscal	  para	  a	  União,	  	  
não	  de	  direito,	  mas	  de	  fato.	  	  

•  Achava	  que	  a	  União	  acabaria	  assumindo	  todo	  	  
o	  passivo	  a	  descoberto	  desses	  bancos	  	  
correspondente	  ao	  socorro	  financeiro	  que	  o	  Banco	  Central,	  	  
por	  pressão	  polí?ca	  e	  ameaça	  de	  risco	  sistêmico,	  aportaria.	  	  

•  Assim,	  a	  tecnocracia	  responsável	  	  
pela	  polí?ca	  macroeconômica	  federal	  	  
perderia	  o	  controle	  da	  situação	  monetária,	  financeira	  e	  fiscal.	  
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por	  que	  a	  sanha	  exterminadora	  dos	  
bancos	  públicos?	  

•  Na	  visão	  ortodoxa,	  os	  gastos	  públicos	  não	  financiados	  por	  
arrecadação	  fiscal	  ou	  lançamento	  de	  Ttulos	  de	  dívida	  pública	  	  
se	  sobrepunham	  aos	  gastos	  privados,	  na	  medida	  que	  	  
o	  setor	  privado	  permanecia	  com	  a	  mesma	  renda	  disponível.	  	  

•  O	  resultado	  era	  desequilíbrio	  entre	  a	  demanda	  agregada	  	  
e	  a	  oferta	  dada	  de	  bens	  e	  serviços,	  	  
causa	  básica	  da	  pressão	  inflacionária.	  	  

•  Quando	  os	  bancos	  estaduais	  não	  conseguiam	  colocar	  os	  Ttulos	  de	  
dívida	  pública,	  via	  ação	  comercial,	  no	  mercado	  financeiro,	  	  
eles	  de=nham	  carteira	  de	  a9vos	  sem	  o	  passivo	  correspondente,	  	  
isto	  é,	  a	  descoberto.	  	  

•  Eles	  faziam	  assim	  financiamento	  monetário	  ao	  governo	  estadual	  
sem	  atender	  à	  exigibilidade	  de	  reserva	  bancária.	  
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formas	  de	  financiamento	  	  
do	  gasto	  público	  

expansão 
monetária 

ação de 
fomento 

ação 
comercial 

passivo 
a descoberto 



19	  

reação	  defensiva	  
•  A	  compra	  de	  bancos	  estaduais	  era	  vista	  como	  boa	  opção	  	  

para	  atrair	  os	  bancos	  estrangeiros	  que	  queriam	  rede	  já	  instalada.	  	  

•  Entretanto,	  os	  maiores	  bancos	  nacionais	  privados	  –	  	  
o	  Bradesco	  e	  o	  Itaú	  –	  reagiram	  e	  compraram	  os	  melhores,	  	  
com	  exceção	  do	  Banespa,	  comprado	  pelo	  Santander.	  

•  A	  necessidade	  de	  ganhar	  escala	  e	  fa9as	  de	  mercado,	  	  
para	  compensar	  a	  maior	  concorrência	  por	  clientes,	  	  
foi	  fundamental.	  	  

•  Os	  grandes	  bancos	  brasileiros	  aproveitaram	  	  
a	  oportunidade	  das	  priva?zações,	  para	  se	  defenderem	  	  
das	  aquisições	  dos	  bancos	  estrangeiros.	  



Debate	  sobre	  Bancos	  Públicos	  
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Argumentação	  clássica	  la=no-‐americana	  

•  Segundo	  a	  argumentação	  clássica	  la9no-‐americana,	  	  
“a	  experiência	  parece	  ensinar	  que,	  exceto	  quando	  são	  
expressamente	  criadas	  ins?tuições	  financeiras	  
‘desenvolvimen?stas’	  sob	  controle	  do	  setor	  público,	  
dificilmente	  um	  país	  pode	  resolver	  os	  problemas	  de	  
transferência	  espacial	  ou	  intersetorial	  de	  recursos,	  	  
para	  regiões	  ou	  setores	  mais	  atrasados	  	  
(ou	  para	  novos	  setores),	  através	  do	  desenvolvimento	  
espontâneo	  de	  seus	  intermediários	  financeiros”.	  	  

•  Em	  termos	  contemporâneos:	  os	  bancos	  públicos	  
existem	  para	  corrigir	  as	  falhas	  do	  mercado.	  



22	  

Bancos	  privados	  
•  A	  concessão	  de	  crédito	  por	  parte	  de	  bancos	  privados	  
rege-‐se,	  evidentemente,	  por	  considerações	  de	  
rentabilidade,	  liquidez	  e	  risco	  das	  aplicações	  e	  	  
não	  por	  seus	  fins	  sociais	  ou	  desenvolvimen?stas.	  	  

•  O	  acesso	  ao	  crédito	  dos	  bancos	  privados	  é	  determinado	  
pelas	  garan?as	  que	  podem	  ser	  oferecidas.	  	  

•  Isso	  significa,	  geralmente,	  que	  só	  são	  favorecidos	  os	  	  
–  que	  já	  estão	  instalados	  nos	  setores	  de	  mais	  alto	  retorno	  
financeiro	  e	  	  

–  que	  oferecem,	  portanto,	  aplicações	  seguras.	  
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Ins=tuição	  de	  Mercado	  X	  	  
Ins=tuição	  de	  Polí=cas	  Públicas	  

•  É	  necessário	  dis=nguir	  entre	  Ins9tuição	  de	  Mercado	  	  
e	  Ins9tuição	  de	  Polí9cas	  Públicas.	  	  

•  O	  setor	  financeiro	  privado	  seria	  funcionalmente	  neutro,	  	  
se	  apenas	  atendesse	  à	  demanda	  efe?va,	  ou	  seja,	  	  
concedesse	  crédito	  apenas	  para	  o	  volume	  de	  inves?mentos	  
efe?vamente	  desejado	  pelos	  agentes	  econômicos.	  	  

•  Nesta	  circunstância,	  qualquer	  Ins9tuição	  de	  Mercado	  	  
somente	  promoveria	  a	  canalização,	  e	  muito	  provavelmente,	  	  
a	  concentração	  dos	  recursos:	  	  
–  Ou	  para	  os	  setores	  mais	  dinâmicos	  com	  respeito	  à	  
possibilidade	  de	  expansão,	  devido	  à	  conformação	  da	  demanda.	  	  

–  Ou	  para	  as	  a9vidades	  dominantes,	  	  
sob	  o	  ângulo	  da	  escala	  e	  da	  rentabilidade.	  	  
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Ins=tuição	  de	  Polí=cas	  Públicas	  
•  Não	  seria	  de	  esperar	  que	  coubesse	  ao	  setor	  financeiro	  

“neutro”	  (privado)	  a	  responsabilidade	  de:	  	  
–  corrigir	  determinado	  padrão	  de	  desenvolvimento,	  	  
–  modificar	  a	  distribuição	  dos	  recursos,	  em	  outra	  direção	  setorial,	  e	  
–  fomentar	  a	  elevação	  da	  taxa	  de	  inves?mento	  contra-‐ciclo.	  

•  Caberia	  à	  Ins9tuição	  de	  Polí9cas	  Públicas,	  ou	  seja,	  àquela	  
que	  não	  visasse	  primordialmente	  à	  maximização	  de	  seu	  lucro,	  	  
o	  papel	  de	  contribuir	  para	  o	  fomento	  do	  desenvolvimento.	  	  

•  Com	  a	  funcionalidade	  “desenvolvimen9sta”,	  os	  bancos	  públicos	  	  
assumiriam	  papel	  a?vo	  (não	  neutro)	  na	  distribuição	  de	  recursos,	  	  
sendo	  direcionados	  para	  fins	  qualificados	  como	  prioritários	  	  
pela	  polí?ca	  pública.	  	  

•  Esses	  fins	  sociais	  e	  econômicos	  serão	  diferentes	  	  
daqueles	  que	  se	  regem	  por	  critérios	  da	  rentabilidade	  privada.	  
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Correção	  das	  falhas	  do	  mercado	  

•  O	  setor	  financeiro	  público	  compensaria,	  em	  parte,	  	  
a	  deficiência	  de	  atuação	  social	  do	  setor	  privado	  	  
na	  intermediação	  financeira.	  	  

•  Nessa	  funcionalidade	  desenvolvimen?sta,	  	  
a	  ins9tuição	  de	  polí9cas	  públicas	  eleva	  o	  fluxo	  de	  recursos	  
oriundos	  de	  “poupança	  compulsória”	  (fundos	  sociais),	  
direcionando-‐os	  para	  setores	  necessitados	  como	  	  
agricultura	  familiar,	  habitação	  popular,	  pequenas	  e	  médias	  
empresas,	  etc.,	  desconcentrando	  a	  distribuição	  de	  fundos	  	  
em	  relação	  às	  grandes	  empresas.	  	  

•  Pode	  também	  priorizar	  certas	  a?vidades,	  	  
para	  o	  alcance	  de	  metas	  de	  polí=ca	  econômica,	  	  
por	  exemplo,	  o	  fomento	  à	  exportação.	  
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Atuação	  financeira	  do	  	  
Estado	  desenvolvimen=sta	  

•  O	  surgimento	  da	  atuação	  financeira	  do	  Estado	  
desenvolvimen9sta	  ocorreu	  quando	  ele	  se	  deparou	  com:	  
–  a	  inexistência	  de	  adequada	  infra-‐estrutura	  sócio-‐econômica	  e	  	  
–  a	  carência	  de	  empreendedores	  dinâmicos	  nas	  a?vidades	  industriais,	  	  

dada	  a	  mentalidade	  empresarial	  arraigada	  ao	  passado	  e	  avessa	  ao	  risco.	  	  

•  Até	  então,	  a	  atuação,	  principalmente	  do	  Banco	  do	  Brasil	  	  
e	  do	  an=go	  Banespa,	  =nha	  sido	  mais	  no	  financiamento	  da	  
retenção	  de	  estoques	  de	  café,	  ou	  seja,	  na	  a?vidade	  de	  
comercialização	  mais	  do	  que	  na	  de	  produção	  cafeeira.	  	  

•  Após	  a	  crise	  de	  1929,	  os	  Governos	  (Federal	  e	  Estaduais)	  	  
foram	  pressionados,	  implícita	  ou	  explicitamente,	  	  
a	  preencher	  essas	  lacunas	  na	  economia	  brasileira.	  	  
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market	  makers	  
•  As	  ins9tuições	  financeiras	  públicas	  federais	  	  
no	  Brasil	  são	  market	  makers,	  isto	  é,	  	  
“fazedoras	  do	  mercado	  de	  crédito”.	  	  

•  Há	  hierarquia	  entre	  os	  agentes	  financeiros.	  	  

•  Os	  market	  makers	  são	  os	  agentes	  líderes,	  	  
com	  fontes	  de	  financiamento	  em	  fundos	  sociais,	  	  
que	  determinam	  as	  taxas	  de	  juros	  de	  referência	  	  
para	  emprés?mos.	  	  

•  Os	  líderes	  têm	  maior	  capacidade	  de	  	  
delinear	  as	  tendências	  do	  mercado.	  	  



28	  

Bancos	  públicos:	  “fazedores	  do	  mercado”	  

•  Os	  verdadeiros	  “fazedores	  do	  mercado”	  de	  varejo,	  	  
bancos	  cujos	  comportamentos	  regulavam	  a	  compe?ção	  no	  
segmento,	  eram	  o	  Banco	  do	  Brasil	  e	  o	  Banespa.	  	  

•  No	  financiamento	  imobiliário,	  a	  Caixa	  Econômica	  Federal	  	  
chegou	  a	  ser	  responsável	  por	  cerca	  de	  91%	  dele.	  	  

•  No	  crédito	  à	  infra-‐estrutura	  e	  aos	  insumos	  básicos,	  	  
o	  BNDES	  esteve	  pra=camente	  sozinho.	  	  

•  No	  financiamento	  ao	  desenvolvimento	  de	  regiões	  periféricas,	  	  
o	  Banco	  da	  Amazônia	  e	  o	  Banco	  do	  Nordeste	  do	  Brasil	  	  
cumprem	  papel	  indispensável.	  



Virtudes	  dos	  bancos	  públicos	  

1.   Corrigir	  falhas	  de	  mercado:	  realocar	  recursos	  para	  
regiões	  (Norte/Nordeste)	  e/ou	  setores	  (agricultura,	  
habitação,	  infra-‐estrutura)	  prioritários,	  mas	  não	  tão	  
lucra=vos	  e	  atraentes	  para	  inicia=vas	  par=culares.	  	  

2.   Captar	  recursos	  no	  mercado,	  	  
complementando	  recursos	  fiscais	  escassos.	  	  

3.   Carregar	  etulos	  de	  dívida	  pública,	  dando	  ao	  governo	  
certa	  autonomia	  em	  relação	  aos	  bancos	  privados.	  



Virtudes	  dos	  bancos	  públicos	  
4.   Obter	  lucros	  para	  pagar	  dividendos	  	  

ao	  Tesouro	  Nacional,	  elevando	  o	  superávit	  primário.	  	  

5.   Compensar	  eventuais	  perdas	  no	  cumprimento	  de	  
missão	  social	  com	  ganhos	  na	  ação	  comercial.	  	  

6.   Executar	  polí9cas	  públicas,	  p.ex.,	  com	  correspondentes	  
bancários,	  crédito	  consignado,	  contas	  simplificadas,	  
programas	  de	  habitação	  de	  interesse	  social,	  	  
programa	  de	  apoio	  à	  agricultura	  familiar,	  etc.,	  	  
usando	  fundos	  sociais,	  ou	  seja,	  evitando	  lucros	  
privados	  com	  dinheiro	  público.	  	  



Defeitos	  dos	  bancos	  públicos	  
1.   Corpora9vismo,	  quando	  há	  a	  defesa	  exclusiva	  dos	  próprios	  

interesses	  profissionais	  por	  parte	  da	  categoria	  funcional,	  	  
ou	  seja,	  espírito	  de	  corpo	  ou	  de	  grupo	  	  
e	  não	  espírito	  público.	  	  

2.   Apadrinhamento	  polí9co,	  isto	  é,	  o	  favorecimento	  ou	  	  
a	  proteção	  de	  alguns	  servidores	  ou	  a	  indicação	  de	  dirigentes	  
por	  parte	  de	  parlamentares,	  governadores,	  ministros,	  etc.	  	  

3.   Ineficiência,	  embora	  não	  seja	  problema	  exclusivo,	  	  
eles	  são	  muito	  carentes	  da	  caracterís=ca	  de	  	  
conseguir	  o	  melhor	  rendimento	  com	  o	  mínimo	  de	  erros	  	  
e/ou	  de	  dispêndio	  de	  energia,	  tempo,	  dinheiro	  ou	  meios.	  



Defeitos	  dos	  bancos	  públicos	  
4.  A	  lei	  da	  licitação	  provoca	  a	  “síndrome	  do	  TCU”	  entre	  seus	  

servidores,	  levando	  à	  fuga	  da	  responsabilidade	  individual	  para	  a	  
diluição	  das	  responsabilidades	  em	  inúmeros	  comitês	  e	  pareceres	  
e	  provocando	  a	  morosidade	  das	  decisões.	  	  

5.  A	  exigência	  de	  concursos	  públicos	  provoca	  a	  dificuldade	  de	  
contratar	  especialistas	  com	  nível	  de	  excelência	  e	  qualificação	  
profissional	  da	  concorrência.	  

6.   Excesso	  de	  “mercadologia”,	  isto	  é,	  ideologia	  mimé?ca	  	  
em	  relação	  aos	  concorrentes	  privados,	  	  
inclusive	  gastando	  excessivamente	  em	  marke?ng	  convencional.	  



Solução	  para	  o	  problema	  de	  
interferência	  polí=ca	  	  

•  Talvez	  a	  solução	  para	  o	  problema	  de	  interferência	  polí9ca	  	  
na	  escolha	  de	  dirigentes	  nos	  bancos	  públicos,	  	  
inclusive	  para	  os	  do	  Banco	  Central	  do	  Brasil,	  fosse	  a	  exigência,	  
para	  todos	  os	  candidatos,	  de	  formação	  em	  Escola	  Superior	  de	  
Administração	  Bancária,	  ou	  seja,	  pós-‐graduação	  de	  excelência	  	  
à	  semelhança	  do	  Ins=tuto	  Rio	  Branco	  do	  Itamaraty	  
ou	  da	  ESAF	  –	  Escola	  Superior	  de	  Administração	  Fazendária.	  	  

•  Se	  tanto	  servidores	  públicos	  concursados,	  	  
quanto	  profissionais	  interessados	  na	  carreira,	  	  
fossem	  obrigados	  a	  ter	  cumprido	  essa	  obrigação,	  previamente	  a	  
qualquer	  indicação	  governamental,	  a	  qualificação	  seria	  superior.	  



BNDES	  –	  Banco	  Nacional	  do	  
Desenvolvimento	  Econômico	  e	  Social	  



Crí=cas	  dos	  neoliberais	  ao	  BNDES	  





Neoliberais	  X	  Desenvolvimen=stas	  









Concentração	  da	  carteira	  de	  
emprés=mos	  do	  BNDES	  

•  É	  reflexo	  do	  que	  se	  observa	  na	  economia:	  inves?mento	  
no	  país	  é	  concentrado,	  p.ex.,	  em	  2009,	  as	  cinco	  maiores	  
empresas	  brasileiras	  foram	  responsáveis	  por	  15%	  dos	  
inves?mentos	  feitos	  no	  país,	  logo,	  os	  cinco	  maiores	  
clientes	  do	  BNDES	  receberam	  13%	  dos	  recursos.	  	  

•  São	  os	  grandes	  grupos	  que	  fazem	  a	  maior	  parte	  dos	  
inves?mentos	  no	  país	  e	  é	  por	  isso	  que	  o	  BNDES	  os	  apoia.	  

•  Um	  quarto	  dos	  trabalhadores	  com	  carteira	  assinada	  	  
no	  país	  trabalham	  para	  fornecedores	  da	  Petrobras.	  	  



fercos@eco.unicamp.br	  
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