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O retorno do Estado desenvolvimentista no Brasil 
suscita revelações históricas e contrastes compara-
tivos. A principal diferença contemporânea é que o 
desenvolvimentismo e a política industrial estão sendo 
definidos e implementados em um contexto político 
muito mais aberto e participativo do que foi no Brasil 
do pós-Guerra ou nos países do Leste Asiático. Da 
mesma forma, tais políticas estão sendo adotadas 
em um contexto de abertura comercial e de fluxo de 
capital maiores. Adicionalmente, o desenvolvimentismo 
no Brasil é fragmentado e levado a distintas direções 
em uma disputa entre diferentes grupos políticos e 
burocráticos. Esta fragmentação é, em parte, devida à 
arena política cada vez mais aberta e à continuação 
de um padrão que já era evidente no Estado desen-
volvimentista do século XX.

Algumas das partes interessadas, externas ao 
Estado, são bem conhecidas – associações industriais, 
grandes grupos empresariais, políticos regionais e empresas 
multinacionais. Nas últimas décadas, acrescentaram-se a 
estes atores sindicatos, organizações não governamen-
tais (ONGs) – especialmente de defesa ambiental e de 
promoção da transparência –, agências internacionais 
e governos estrangeiros (preocupados em proteger os 
seus acordos internacionais). Além disso, dentro do 
governo, o espaço político é mais denso, uma vez que 
governos pós-autoritários têm assumido muito mais 
responsabilidades em políticas públicas. No século XX, 
os governos podiam se concentrar mais facilmente na 
concepção e na implementação da política industrial. 
Em contraste, os governos democráticos no século 
XXI precisam gerenciar uma série de outras políticas, 
especialmente novas políticas sociais. Estas políticas 
obviamente competem com a política industrial por 
recursos e pela atenção da alta hierarquia do Executivo. 

Por fim, ao contrário do período de substituição 
de importações, o Executivo do Brasil é hoje sujeito a 
maior controle administrativo e financeiro, pelo que 
é conhecido em conjunto como o “sistema U”, assim 
chamado pela existência de várias agências de fiscali-
zação cujas siglas terminam em U, incluindo o Tribunal 
de Contas da União (TCU), a Controladoria-Geral da 
União (CGU) e o Ministério Público da União (MPU). 
Órgãos de governo, incluindo as empresas estatais, 
como a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), devem seguir as orientações de procedi-
mentos estabelecidos por estas agências, bem como 
lhes apresentar relatórios detalhados, o que significa 
menor discricionariedade do Executivo na execução 
de políticas industriais e maior transparência de suas 
ações. Em suma, o processo decisório das políticas 
industriais do Brasil do século XXI inclui debates mais 
abertos, influências diversas e novos pontos passíveis 
de veto que não existiam no século XX ou em outros 
Estados desenvolvimentistas clássicos.

No centro das análises do funcionamento dos 
Estados desenvolvimentistas estão as relações entre as 
agências e funcionários que implementam as políticas 
industriais, políticos e grupos políticos, e as grandes 
empresas (geralmente objetos de várias políticas). 
Diversos autores escreveram sobre estas relações, mas 
a formulação de Peter Evans de “autonomia inserida” é, 
talvez, a mais evoluída e conhecida. Nesta formulação, 
Estados desenvolvimentistas de sucesso são independentes 
de políticos clientelistas e de empresas que buscam 
apenas favores e que podem querer desviar recursos 
os quais deveriam ser utilizados para cumprir metas 
de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, estes Estados 
estão incorporados a densas redes empresariais que 
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O principal deste texto são as atividades de 
política industrial do BNDES e da Petrobras em um 
contexto de maior controle da sociedade civil e seus 
múltiplos atores no funcionamento do Estado. A análise 
baseia-se em pesquisa de campo própria, incluindo 
entrevistas com altos funcionários públicos, dirigentes 
de associações empresariais, e executivos de ambas 
as empresas. Também são explorados relatórios finan-
ceiros, a cobertura da imprensa, documentos oficiais e 
outras fontes empíricas. O objetivo é analisar de que 
forma os diversos atores interagem na concepção e na 
implementação das políticas de investimento do BNDES 
e da Petrobras e sua relação com a política industrial. 
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facilitam a comunicação e a implementação de políticas. 
Tanto nas encarnações do século XX quanto nas do 
século atual, o Estado desenvolvimentista no Brasil é 
caracterizado como um caso moderado ou parcial de 
autonomia inserida: parcial no lado da autonomia, 
pois apenas algumas partes do Estado – os “bolsões 
de eficiência” – mantiveram a autonomia, e moderada 
ou desigual no lado inserido porque as relações com 
as empresas eram frequentemente distantes em áreas 
centrais de política pública.

Neste contexto, as empresas estatais ocu-
pam de forma pragmática uma posição central e, 
teoricamente, problemática. Sob um ponto de vista, 
elas são agentes flexíveis que facilitam e executam 
uma série de intervenções e de políticas industriais 
decididas em outro âmbito do Estado. Na verdade, 
historicamente, os governos criaram empresas estatais 
nas quais outros tipos de intervenções e de políticas 
não conseguiram produzir os resultados desejados. 
No entanto, as estatais têm poderes significativos 
ou desenvolvem estes poderes ao longo do tempo, 
especialmente as maiores. Desta forma, elas também 
participam na formulação de políticas, atuam como 
atores independentes na elaboração de suas próprias 
políticas, bem como, eventualmente, implementam 
as políticas decididas no Executivo ou no Legislativo. 
Este é particularmente o caso brasileiro, no qual as 
empresas estatais maiores têm sido mais proativas 
na política industrial do que eram as estatais, por 
exemplo, no Japão e na Coreia. 

Este trabalho enfoca o BNDES e a Petrobras, 
os dois maiores e mais ativos agentes da política 
industrial no Brasil. Ambas são empresas estatais, 
que se envolvem na política industrial de maneiras 
distintas: o BNDES por meio da concessão de crédito 
subsidiado e da participação acionária, e a Petrobras 
mediante investimentos próprios, tanto produtivos 
como em pesquisa e desenvolvimento (P&D), e ainda 
por meio da política governamental de exigência de 
conteúdo nacional na aquisição de bens e serviços 
pela estatal. Além de sua importância prática em 
termos da magnitude dos recursos mobilizados, 
o estudo do BNDES e da Petrobras também são 
reveladores porque suas equipes técnicas estão 
entre as mais profissionalizadas e independentes 
na estrutura do Estado. 


