
CAPÍTULO 15

FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO: PESQUISA 
COMPARATIVA DOS BANCOS DE DESENVOLVIMENTO

Ana Lucia Guedes1

1 INTRODUÇÃO

A pesquisa comparativa apresentada neste estudo investiga o que os bancos de 
desenvolvimento (BDs) fazem no que tange ao apoio à internacionalização de 
empresas dos respectivos países de origem. Fundamentada na abordagem inter-
disciplinar apresentada em estudos anteriores – com foco no papel dos BDs e com 
ênfase na internacionalização de empresas –, questionamos:

• o que os BDs selecionados (Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW, 
Chinese Development Bank – CDB, Korean Development Bank – KDB, 
e Ziraat Bank) fazem para apoiar a internacionalização de empresas? e

• o que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) faz (ou poderia fazer) tendo em vista esse quadro de 
experiências internacionais selecionadas? 

Caberia registrar, nesta introdução, a profusão de dados primários e secun-
dários dos bancos, publicados por organizações governamentais internacionais, 
centros de pesquisa e associações internacionais voltadas para o desenvolvimento. 
Portanto, a triangulação de fontes foi seguida como estratégia de análise dos dados, 
com base nas coletas realizadas em homepages, relatórios anuais, artigos acadêmicos, 
publicações de organizações internacionais2 e dos BDs selecionados.3

1. Pesquisadora doutora em relações internacionais; bolsista do Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PQ/CNPq) e do Cientista do Nosso Estado da Fundação Carlos Chagas Filho 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (CNE/Faperj); pesquisadora da Diretoria de Análise de Políticas 
Públicas da Fundação Getulio Vargas (DAPP/FGV); e pesquisadora do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento 
Nacional (PNPD) na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea, sob 
coordenação de Ernesto Lozardo, João Alberto De Negri e Bruno César Araújo.
2. Banco Mundial: <www.worldbank.org>; International Finance Corporation (IFC): <www.ifc.org>; Associação Lati-
no-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (Alide): <www.alide.org.pe>; International Development 
Association (IDA): <www.worldbank.org/ida>; Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
(Unctad): <www.unctad.org>; Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal): <www.cepal.org>; 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): <www.oecd.org>; International Development 
Finance Club (IDFC): <www.idfc.org>; e Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific 
(Adfiap): <www.adfiap.org/>. 
3. KfW: <www.kfw.de>; CDB: <www.cdb.com.cn/English/>; Ziraat Bank: <www.ziraat.com.tr/en/>; KDB: <www.kdb.
co.kr/ih/>; e BNDES: <www.bndes.gov.br>.

http://www.kdb.co.kr/ih/
http://www.kdb.co.kr/ih/
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Em resumo, este capítulo apresenta a descrição e a análise dos dados refe-
rentes aos programas e às práticas de fomento dos BDs. Mais especificamente, 
constam neste estudo a descrição de modalidades de financiamentos, domésticos 
e no exterior, de empresas e/ou projetos por parte dos bancos selecionados e a 
análise comparativa das experiências dos BDs selecionados como proposições 
a serem consideradas pelo BNDES.

2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS BDs SELECIONADOS

2.1 Internacionalização dos BDs

Apesar de a literatura acadêmica, ao focar a dimensão internacional, negligenciar 
evidências e literatura específica, os principais BDs – Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC), do Japão; KfW, da Alemanha; KDB e Korea Eximbank (KExim), 
da Coreia do Sul; Eximbank, da Índia; CDB, da China; e Vnesheconombank (VEB), 
da Rússia – estão internacionalizados (Guimarães et al., 2014). Os BDs do Japão e da 
Alemanha, criados no contexto do imediato pós-guerra, seguiram um padrão parti-
cular de internacionalização, dadas as múltiplas questões de geopolítica e capitalismo 
vinculadas à presença dos Estados Unidos nesses países. 

Cabe destacar que o KDB, criado em 1954, somente inicia sua internaciona-
lização em 1975 e estabelece o KExim em 1976, no contexto da industrialização 
dos chamados tigres asiáticos e consequente inserção internacional das empresas 
sul-coreanas. Dentre os países emergentes, a Índia estabelece o Eximbank em 1982 
e inicia sua internacionalização em 1994, no auge do neoliberalismo apregoado 
pelo consenso de Washington; o CDB, criado no início da década de 1990, se 
internacionaliza em um outro contexto marcado pelo capitalismo de estado do 
consenso de Beijing.

O mesmo contexto internacional, mas provavelmente por razões distintas, 
leva o BNDES e, finalmente, o VEB a estabelecerem escritórios e subsidiárias no 
exterior. No caso do BD Türkiye Kalkınma Bankası (TKB),4 da Turquia, apesar 
de operar desde meados da década de 1970, se estabelece no exterior apenas em 
2007 com interesses no mercado europeu. Outro banco estatal5 da Turquia mere-
ce destaque – o Ziraat Bank – fundado no final do século XIX, com unidades do 
exterior a partir de 1993. O quadro 1 ilustra a cronologia do estabelecimento dos 
BDs e o escopo de atuação no exterior com a abertura de escritórios e subsidiárias.

4. O TKB concede empréstimos para empresas operando nos setores industrial, de turismo e de energia, de acordo com 
as necessidades de desenvolvimento do país. A partir de 2008, a linha de créditos para pequenas e médias empresas 
(PMEs) foi estabelecida para a geração de empregos. Com sede em Ancara e escritório em Istambul, possui uma sub-
sidiária – İstanbul Venture Capital İnitiative – em Luxemburgo desde 2007, para o financiamento de PMEs na Europa. 
Esta não será analisada nesta pesquisa.
5. Outros bancos estatais turcos são o Vakiflar Bank e o Halk Bank (Marois, 2012).
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QUADRO 1 
Internacionalização dos BDs
Banco Estabelecido em No exterior a partir de Escritórios/subsidiárias1

JBIC 1950/1999/20122 1954 16/0

KfW 1948 1962 65/12

KDB 1954 1975 08/14

KExim 1976 1991 18/04

Eximbank India 1982 1994 8/0

CDB 1994 2006 3/2

TKB1 1975 2007 0/1

Ziraat Bank1 1863/1888 1993 27/9

BNDES 1952 2009 2/1

VEB 19173/20074 2010 10/2

Fonte: Guimarães et al. (2014). 
Elaboração da autora.
Notas: 1 Consulta ao site. 

2 Alterações legais (JBIC Act). 
3 Ano de fundação do VEB. 
4 Ano de estabelecimento do VEB como BD.

Dentre as motivações observadas para a internacionalização de BDs, Gui-
marães et al. (2014) destacam: o acesso a capital com custos mais competitivos; a 
ampliação do apoio à inserção internacional (exportações e/ou internacionalização) 
de empresas nacionais; e o aprofundamento do relacionamento institucional e 
comercial com outros bancos (privados, regionais e multilaterais). 

Cabe notar que a literatura sobre motivações para internacionalização no 
campo do desenvolvimento, diferentes daquelas apontadas pela literatura de ad-
ministração focada na internacionalização de empresas, contempla o hibridismo 
das organizações/instituições de desenvolvimento, em termos de atribuições de 
capacidade financeira e bancária para promoção de negócios domésticos, agência 
de crédito à exportação e captação de recursos no exterior, bem como progra-
mas e práticas de agência de desenvolvimento internacional. A coleta e a análise 
dos dados dos BDs selecionados, segundo a estratégia de pesquisa comparativa 
proposta neste trabalho, contribuem para desmistificar a visão estrita de BDs 
e trazer à tona debates e evidências que contemplam o papel de BDs sob uma 
perspectiva ampliada. A figura 1 ilustra a abordagem interdisciplinar proposta 
para a investigação do financiamento do desenvolvimento com foco nos BDs 
sob essa perspectiva ampliada.
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FIGURA 1 
Governança e gestão (inter)nacional do financiamento do desenvolvimento
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Fonte: Guedes (2010). 
Elaboração da autora.
Obs.: BID = Banco Interamericano de Desenvolvimento; e ONGs = organizações não governamentais.

2.2 BDs selecionados

Para fins de coleta e análise, foram selecionados os seguintes BDs: KfW, CDB, 
KDB, Ziraat Bank e BNDES. A tabela 1 ilustra o critério de seleção adotado de 
BDs com ativos acima de US$ 100 bilhões.

TABELA 1
Escala dos BDs selecionados
(Em US$ bilhões)

BD Ativos

CDB 1.331,3

KfW Group 619,7

BNDES 363,4

KDB 131,1

Ziraat Bank 103,8

Fontes: Além e Madeira (2015, p. 28) e dados dos relatórios anuais de 2013.

Pesquisa do Banco Mundial afirma, com base em dados de 2009, que no 
grupo dos megabancos, com ativos acima de US$ 100 billhões, estão os seguintes 
BDs: CDB, BNDES, North Rhine-Westphalia Bank e KfW (Luna-Martinez e 
Vicente, 2012, p. 7). Em termos de ativos, o CDB, o BNDES e o KfW são maiores, 
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segundo os critérios mais relevantes, do que o grupo do Banco Mundial. A tabela 
2 ilustra o desempenho dos BDs em moeda local.

TABELA 2
Desempenho dos BDs selecionados – moeda local

CDB  
(2015) 
Yuan

KfW  
(2016) 
Euros

BNDES1  
(2016)  
Reais

KDB  
(2016)  
KRW

Ziraat  
(2016)  

TL

Ativos 12,6 trilhões 507 bilhões 876,1 bilhões 272,8 bilhões 357,8 bilhões

Carteira de crédito2 9,2 trilhões (outstan-
ding loans)

472,4 bilhões 646,9 bilhões 129 bilhões
232,6 bilhões  
(cash lending) 

Lucro líquido 102,8 bilhões 2 bilhões 6,4 bilhões 2 bilhões 6,6 bilhões

Taxa de inadimplência 
(%)

0,81 – 2,81 3,60 1,80

Empregados 8.838 5.944 2.808 3.546 25.015

Ano de fundação 1994 1948 1952 1954 1888

Fonte: Relatórios anuais de 2015 e 2016 dos BDs.
Notas: 1 BNDES informa carteira de crédito como diferença entre liquidações e liberações. 

 2 Carteira de crédito com denominações diferentes nos relatórios.

Estudos similares, como Ferraz, Além e Madeira (2013, p. 20), comparam as 
experiências internacionais de quatro BDs (CDB, KfW, BNDES e Japan Finance 
Corporation – JFC).6 Os autores afirmam que a atuação dos BDs “visa a comple-
mentar o sistema financeiro privado”, pelo “estímulo ao desenvolvimento de uma 
indústria financeira de longo prazo inovadora e sustentável”. Além e Madeira (2015) 
expandem a pesquisa realizada por Ferraz, Além e Madeira (2013), ao discutir o papel 
das instituições financeiras públicas de desenvolvimento (IFDs). Ambos os estudos 
apresentam comparação do escopo de atuação dos BDs, como ilustrado no quadro 2.

QUADRO 2 
Escopo de atuação dos BDs selecionados

  CDB KfW BNDES KDB Ziraat

MPMEs X X X X (c) X

Grandes empresas X X X X  

Agricultura X (a) (b) X   X

Infraestrutura X X X X X

Indústria X X X X(c)  

Comércio e serviços X X    

Habitação X

Exportação (d) X X (e) X

Inovação X X X (f) X  

6. Publicado em 2017 como capítulo do livro Efficiency, Finance, and Varieties of Industrial Policy: guiding resources, 
learning, and technology for sustained growth, por J. C. Ferraz, com foco no papel estratégico dos BDs.

(Continua)
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  CDB KfW BNDES KDB Ziraat

Economia verde X X X X  

Internacionalização X X X X (e)  

Mercado de capitais X X X X  

Cooperação financeira internacional X X      

Fontes: Ferraz, Além e Madeira (2013, p. 26-27), com base em relatórios anuais de 2012, e Além e Madeira (2015, p. 19), com 
base em relatórios anuais de 2013.
Elaboração da autora.
Notas: (a) A China conta com outro BD: Agricultural Development Bank. 

(b) O KfW não financia o setor, mas o BD nacional – Rentenbank – atua no setor agrícola, e em outras dezessete IFDs 
regionais para diversos setores/segmentos e portes de empresa.
(c) O Industrial Bank of Korea prioriza a indústria e as MPMEs.
(d) O Export-Import Bank of China é responsável pelo apoio às exportações. 
(e) Sob a responsabilidade do Korea Eximbank e do Korea Trade Insurance Corporation (K-sure).
(f) Outras instituições, segundo Além e Madeira (2015, p. 23-26), são a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e 
24 IFDs regionais e estaduais, tais como o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), o Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o Banco do Nordeste (BNB).

Obs.: MPMEs = micro, pequenas e médias empresas.

Outro estudo relevante compara o BNDES com o KfW (Mazzucato e Penna, 
2015). Em paralelo, documentos de apresentação para investidores elaborados 
pelos BDs mostram dados comparativos entre os maiores BDs em abordagem 
similar ao adotado neste estudo, mas sem as devidas qualificações para as diferenças 
entre eles. O Banco Mundial e o Business Development Bank of Canada (BDC) 
realizaram levantamentos focados em BDs que são sistematicamente citados nos 
estudos comparativos. Por fim, uma contribuição adicional desta pesquisa resulta 
da inclusão do Ziraat Bank, cuja análise está fundamentada no estudo de Marois 
(2012), focado em capitalismo financeiro e bancos estatais da Turquia.

A seguir, é apresentada uma breve descrição dos bancos com destaque para o 
papel ampliado7 dos BDs (BDC, 2009; Luna-Martinez e Vicente, 2012; Unctad, 
2016; Griffith-Jones, 2016; Bruck, 2002; 2005; Mazzucato e Penna, 2015), as 
respectivas estruturas organizacionais, os setores de atuação, os programas, e as 
práticas inovadoras nos contextos doméstico e internacional.

2.2.1 KfW

O KfW foi fundado em 1948 com a missão de executar e gerenciar os fundos para a 
reconstrução da economia alemã proporcionada pelo Plano Marshall (oficialmente 
denominado de European Recovery Program – ERP). Assim, desempenhou um 
papel-chave de desenvolvimento, que nos anos 1960 foi complementado com 
novos programas focados em empreendimentos (PMEs) e inovação. Atualmente, 
o KfW exerce os quatro papéis de instituições bancárias estatais, que são crescen-

7. Adoto os quatro bancos sugeridos por Mazzucato e Penna (2015, p. 7-8) em estudo comparativo focado no KfW e 
no BNDES: i) contracíclico; ii) financiamento (capital) do desenvolvimento; iii) capitalismo empreendedor; e iv) orientado 
pela missão ou guiado pelo desafio.

(Continuação)
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temente interligadas, particularmente quando guiadas pela missão de promover a 
transição energética da Alemanha, chamada de Energiewende (plano para mudar a 
base energética do país para fontes renováveis) (Mazzucato e Penna, 2015, p. 14).

A instituição pratica empréstimos diretos em áreas prioritárias (aquelas servidas 
pelos revolving funds do Plano Marshall) e para clientes internacionais, além de 
empréstimos indiretos (por intermédio de bancos privados). Diferentemente dos 
outros países europeus, a Alemanha criou um banco para gerenciar e investir os 
fundos do Plano Marshall, o que permitiu que fossem continuamente reinvestidos. 
O gráfico 1 ilustra a evolução dos ativos do KfW.

GRÁFICO 1 
Balanço total (International Financial Reporting Standards – IFRS): KfW (2012-2016)
(Em bilhões de euros)
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Fonte: KfW (2017).

O KfW ampliou seu escopo de atuação, ao ponto de os fundos serem obtidos 
por meio da emissão e comercialização de bonds no mercado de capitais (Mazzucato 
e Penna, 2015, p. 13). Em 2016, o banco comercializou um total de 206 bonds em 
quinze moedas no volume total de € 72,8 bilhões para investidores institutionais.8

Cabe destacar que o KfW Group está dividido em quatro divisões funcio-
nais, o que ilustra a escala e o escopo deste banco em sua atuação na Alemanha 
e principalmente no exterior. Duas divisões são responsáveis por promover in-
vestimentos na economia alemã: o Mittelstandsbank (traduzido coloquialmente 

8. Para mais detalhes, ver KfW (2017).
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de SME Bank) investe em PMEs, startups e outros clientes comerciais, tais como 
empreendedores, enquanto o Kommunal-und Privatkundenbank/Kreditinstitute 
(Municipal and Private Client Bank/Credit Institute) supervisiona os programas 
habitacionais do KfW em eficiência energética, proteção ambiental e climática, 
financiamento educacional para clientes privados, bem como financiamento de 
projetos públicos de infraestrutura, modernização urbana (inclusive pelo intermédio 
das municipalidades e dos bancos regionais).

As outras duas divisões têm uma orientação internacional mais óbvia: KfW 
Ipex-Bank é o braço de exportação-importação, promovendo a internacionalização 
das empresas alemãs e estruturando o financiamento de projetos selecionados 
(inclusive de plantas de energia europeias e redes de distribuição), enquanto o KfW 
Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) é responsável pela ajuda 
para o desenvolvimento e outros investimentos em países em desenvolvimento – o 
que corresponde às ações de uma agência internacional de desenvolvimento.

Cabe destacar que, em 2013, o KfW criou uma fundação – KfW Stiftung – 
responsável por promover iniciativas relacionadas aos maiores desafios sociais que 
resultem em “crescimento inteligente, sustentável e inclusivo”. Em conjunto, essa 
estrutura organizacional contempla os três grandes papéis atribuídos às instituições 
bancárias públicas em economias capitalistas (quadro 3).

QUADRO 3 
Atribuições das divisões do KfW

Divisão Responsabilidades/investimentos

Mittelstandsbank Venture capital/inovações

Kommunal-und Privatkundenbank/Kreditinstitute
Desenvolvimento/infraestrutura/
bens públicos

Ipex-Bank Internacionalização de empresas/projetos no exterior

Stiftung Iniciativas sustentáveis e inclusivas

Fontes: Mazzucato e Penna (2015) e site do KfW.
Elaboração da autora.

O quarto papel – contracíclico – tem sido executado pelas divisiões, mas desde 
a crise financeira global de 2007 se tornou um aspecto importante dos investimentos 
do Mittelstandsbank (Mazzucato e Penna, 2015, p. 15). Por exemplo, o pacto de 
estímulo de 2008 incluiu medidas de liquidez e outras para atender os desafios 
sociais, tais como aumento dos fundos para inovação, infraestrutura, investimentos 
comerciais, proteção ambiental, eficiência energética e reabilitação demográfica. 

Em outras palavras, investimentos contracíclicos estão sobrepostos nos últimos 
anos, com financiamentos, venture capital e investimentos “verdes”. O direcionamento 
destes investimentos foi guiado pelas três missões ou desafios que orientam os emprésti-
mos e as atividades promovidas pelo KfW: i) mudança climática e proteção ambiental; 
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ii) globalização e progresso técnico; e iii) mudança demográfica (Mazzucato e Penna, 
2015, p. 16). Como resultado do Energiewende, os investimentos domésticos em proteção 
ambiental e climática foram elevados desde 2000 para atingir € 22,2 bilhões em 2013 
(op. cit., p. 17). As divisões do KfW estão incluídas nesse esforço da seguinte forma:  

• programas de energia renovável e investimentos em inovação são execu-
tados pelo Mittelstandsbank;

• investimentos em eficiência energética (em habitações e prédios públicos) 
e infraestrutura urbana são executados pelo Kommunalbank; e

• financiamento de projetos para grandes investimentos em plantas e 
distribuição de energia é promovido pelo Ipex-Bank.

Cabe ressaltar que o Mittelstandsbank assume também um papel de consulto-
ria, e de promotor de redes de contatos e intermediação de negócios. Seu mandato 
estabelece que deve prover serviços de consultaria e também a implementação de 
medidas de promoção para o campo de progresso técnico e inovações nas áreas 
específicas de: i) PMEs, professionais liberais e startups; e ii) capital de risco (Ma-
zzucato e Penna, 2015, p. 17).

Os volumes específicos de desembolsos do grupo KfW na Alemanha e no 
exterior, de acordo com essa perspectiva ampliada de papéis cumpridos por BDs, 
são apresentados na tabela 3 a seguir.

TABELA 3 
Visão geral do grupo KfW (2016)
(Em bilhões de euros)

Promoção doméstica 55,1

Mittelstandsbank (SME finance) 21,4

Kommunal-und Privatkundenbank/Kreditinstitute (municipal and private loans/credit 
institutions)

33,7

Mercados de capitais 1,3

Negócios internacionais 24,9

Exportação e finança de projetos: KfW Ipex-Bank 16,1

Promoção de países em desenvolvimento e economias emergentes: KfW 7,3

DEG 1,6

Atividades de negócios (consolidado): KfW Group 81,0

Fonte: KfW (2017).

Pelo relatório KfW SME Innovation Report 2016, a instituição aplicou € 36,7 
bilhões no setor de inovação, mesmo com uma redução significativa de empresas 
no portfólio (Zimmermann, 2017); esse montante é significativamente superior 
ao seu congênere no BNDES.
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No KfW, o programa de incentivo a startups tem origem na preparação de 
futuros empreendedores e/ou empresas em fase de implantação. A seguir, são 
descritos com maior nível de detalhamento os principais produtos financeiros 
destinados a PMEs e startups.

1) ERP Start-Up Loan StartGeld – aporta limites de capital entre € 30 mil e 
€ 100 mil por um período de cinco a dez anos com dois anos de carência: 
destinado à implantação/consolidação da empresa, o compartilhamento 
do risco é 80% do KfW, com 20% no banco de operação do cliente.

2) ERP Start-Up Loan-Universal: destina-se a operações de até € 25 milhões 
por períodos de até vinte anos com três anos de carência.

3) ERP – Capital for Start-Up: operando com limite de € 500 mil.

4) ERP Innovation Programme: com valores entre € 5 milhões e € 25 milhões 
por dez anos, destina-se ao apoio de novas tecnologias, à produção e à 
transmissão de energia. 

2.2.2 CDB

O CDB9 foi fundado em 1994 como uma instituição financeira sob a direta lide-
rança do Conselho de Estado. Foi incorporado como China Development Bank 
Corporation em dezembro de 2008 e oficialmente definido como instituição de 
financiamento do desenvolvimento em março de 2015. Entre os acionistas princi-
pais, constam: o Ministério da Fazenda da República Popular da China (36,54%), o 
Central Huijin Investment Ltd. (34,68%), o Buttonwood Investment Holding Co. 
Ltd. (27,19%), e o Conselho Nacional para o Fundo de Segurança Social (1,59%).

A missão original do CDB se concentra na estratégia econômica nacional e 
em proporcionar o financiamento com o propósito de romper os gargalos de pro-
dução e apoiar o desenvolvimento sustentável de longo prazo. Para implementar 
essa missão, o CDB: 

• apoia o desenvolvimento da infraestrutura nacional, da indústria básica, 
de setores emergentes e de projetos de prioridade nacional;

• promove o desenvolvimento e a urbanização regional coordenada pelo 
financiamento de habitações de baixa renda, os pequenos negócios, o in-
vestimento agrícola/rural, a educação, a saúde e as iniciativas ambientais; e

• facilita os investimentos externos da China e a cooperação em negócios 
globais (Wang, 2016, p. 4, com base em relatório do CDB de 2015).

9. Para mais dados, ver site do CDB. Disponível em: <http://www.cdb.com.cn/English/>. Acesso em: 13 jun. 2017.

http://www.cdb.com.cn/English/
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A figura 2 ilustra a estrutura de gestão do CDB.

FIGURA 2 
Estrutura de gestão – CDB
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Fonte: Site do CDB.

O CDB é a maior instituição financeira de desenvolvimento e o maior banco 
chinês para investimentos no exterior e financiamento de empréstimos de longo 
prazo, cooperação e emissão de bonds. Esse banco conta com 37 filiais primárias, 
três secundárias na China continental, uma subsidiária offshore em Hong Kong e 
cinco escritórios de representação no Cairo, em Moscou, no Rio de Janeiro, em 
Caracas e em Londres. São quatro as grandes subsidárias, listadas a seguir: CDB 
Capital Co. Ltd., CDB Securities Co. Ltd., CDB Leasing Co. Ltd. e China-Africa 
Development Fund Co. Ltd. Com base nessa complexa estrutura organizacional, 
o CDB cumpre uma ampla gama de papéis em diferentes âmbitos de desenvolvi-
mento. O quadro 4 a seguir ilustra a vasta linha de produtos do CDB.
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QUADRO 4 
Principais produtos – CDB

Empréstimos em moeda estrangeira para projetos de longo prazo
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Compra de contas

Fonte: CDB (2015).

O CDB concede empréstimos e é especializado em proporcionar facilida-
des de financiamento de médio a longo prazo, com foco no desenvolvimento de 
infraestruturas, indústrias básicas e estratégicas (Wang, 2016, p. 2), com volume 
agregado de empréstimos de US$ 1.490,3 bilhões no período de 2006 a 2014. 
Dentre os projetos nacionais de larga escala, cabe destacar o North-South Water 
Diversion Project, o Three Gorges Dam, além de aeroportos, rodovias, ferrovias 
de alta velocidade e estações de energia hidroelétrica (op. cit., p. 4). O gráfico 2 
ilustra a distribuição dos empréstimos.
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GRÁFICO 2 
Empréstimos por indústria – CDB (2014)
(Em %)
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Fonte: CDB (2015).

Como uma das consequências da crescente participação da China no capita-
lismo global, a economia chinesa representa atualmente uma das principais plata-
formas de exportação da economia mundial. Ademais, tendo em vista a estratégia 
do governo de Go Global, uma missão política importante acabou sendo adicionada 
aos múltiplos papéis atribuídos ao CDB: assegurar a estabilidade dos recursos 
externos e o fornecimento de energia por intermédio de empréstimos no exterior. 

O CDB contribuiu para o estabelecimento do fundo Silk Road, apoiou 
a preparação do Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)10 e aprofundou 
os mecanismos de cooperação multilaterais, incluindo a Shanghai Cooperation 
Organization Inter-Bank Association, o China-ASean Banking Consortium e o 
BRICS Inter-Bank Cooperation Mechanism.

Cabe destacar o importante papel de financiar, no exterior, as atividades de 
empresas chinesas, particularmente, nas estratégias de acesso a recursos naturais (isto 
é, petróleo), denominadas de going abroad. O CDB serve a estratégia Belt and Road 
da China, promovendo o aprofundamento da cooperação com governos, empresas 
e instituições financeiras estrangeiras, nos setores de infraestrutura, manufatura de 

10. O AIIB é uma instituição financeira multilateral, com setenta membros em operação desde janeiro de 2016, fundada 
para atender as necessidades de infraestrutura na Ásia. Disponível em: <https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html>. 
Acesso em: 18 jun. 2017.
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equipamentos, finanças, agricultura e energia. Por exemplo, o CDB tem concedido 
empréstimos diretos para autoridades estrangeiras para garantir o fornecimento 
de recursos naturais e energia para a economia chinesa. O apoio à expansão dos 
negócios chineses no exterior por intermédio de crédito de médio e longo prazo é 
considerado uma das cinco áreas prioritárias do CDB (Wang, 2016, p. 4). 

Adicionalmente, o CDB opera intensamente em plataformas transnacionais de 
investimento, tais como o China-Africa Development Fund e o Fund for Development 
Cooperation, envolvendo China e países de língua portuguesa. O banco tem financiado 
considerável número e tipos de empréstimos, de valor elevado e longo prazo, para entidades 
governamentais no exterior e empresas no setor de energia, por exemplo, na Venezuela, na 
Rússia, no Brasil, no Equador e na Argentina. Segundo Wang (2016, p. 3), o CDB tornou-se: 

criticamente importante para bancos nacionais de desenvolvimento em países emer-
gentes e em desenvolvimento, e nos novos bancos regionais e multilaterais como o 
Asian Infrastructure Investment Bank e o New Development Bank (iniciativa da 
aliança dos BRICS), aprendendo com as experiências e lições do CDB no financia-
mento sustentável de infraestrutura.

O CDB tornou-se o maior BD do mundo em termos de ativos totais (com 
aumento de US$ 107,6 bilhões em 2001 para US$ 1.663,9 bilhões em 2014), 
com uma taxa média de crescimento anual de 23,7%. A tabela 4 ilustra o desem-
penho do banco.

TABELA 4
Resumo do desempenho – CDB (2001-2014)
(Em US$ bilhões, consolidado)1

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ativos 107,6 125,8 154,5 190,2 235,3 296,7 397,1 560,1 665,7 748,3 947,2 1207,0 1353,3 1663,9

Empréstimos brutos 90,9 108,0 137,5 170,1 211,2 258,3 310,2 425,0 543,8 660,3 837,3 1030,1 1181,5 1280,9

Empréstimos 
para indústria de 
infraestrutura

          89,3 107,1 112,6 194,9 202,3 211,1 213,3 245,3 114,5

Empréstimos em 
moedas estrangeiras

            30,7 64,5 97,4 134,6 187,3 224,5 250,5 272,82

Empréstimos e adianta-
mentos para bancos

6,6 10,4 20,1 2,8 30,6 7,2 284,4 556,7 117,2 215,7 496,0 825,4 836,2 2108,8

Fonte: Wang (2016, p. 6). 
Notas: 1 Ao fim do ano-calendário. 

2 No final de 2014, a excepcional escala dos empréstimos cross-borders do CDB atingiu US$ 272,8 bilhões.

A estrutura organizacional do CDB conta com unidades de gestão e equipes 
de trabalho localizadas em aproximadamente cem países. Critérios específicos 
foram estabelecidos para definir quais unidades nacionais acompanham regiões 
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específicas do mundo. Por exemplo, a subsidiária de Shandong é responsável pela 
gestão da Venezuela, e a de Shijiazhuang, na província de Hebei, gerencia o Peru. 
Em geral, investimentos muito elevados são administrados pela matriz do banco 
(Wang, 2016, p. 5).

Essa complexa estrutura internacional garante um elevado desempenho em 
termos de velocidade dos financiamentos transfronteiriços: em 2014, por exemplo, 
o CDB reportou empréstimos em moedas estrangeiras no valor de US$ 272,8 
bilhões, com taxa de crescimento médio anual de 39,8%. O banco concede em-
préstimos para mais de noventa países e supera o banco da China como o maior 
lender no exterior (Wang, 2016, p. 7). O gráfico 3 ilustra a cobertura geográfica 
dos empréstimos do CDB.

GRÁFICO 3 
Financiamentos do CDB no exterior, por região
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Fontes: Wang (2016, p. 7) e CDB (2015).

Mais especificamente, de acordo com estratégias e políticas mais amplas 
referentes à crescente participação da China na estrutura do capitalismo global e 
em sistemas de governança, os créditos do CDB estão alocados principalmente 
em países11 ricos em energia e recursos (óleo, gás e minérios), tais como Vene-
zuela, Rússia, Brasil, Argentina, Austrália e Peru, e países vizinhos da China na 
Ásia, tais como Índia, Uzbequistão, Indonésia, Vietnã, Paquistão e Cazaquistão 

11. Dos créditos no exterior concedidos pelo CDB, Venezuela, Rússia, Brasil, Argentina, Austrália e Índia são os maiores 
devedores, respectivamente nos volumes de US$ 60,7 bilhões, US$ 29,3 bilhões, US$ 22,3 bilhões, US$ 1,98 bilhão,  
US$ 1,77 bilhão, e US$ 1,48 bilhão, com uma participação de 15,7%, 7,6%, 5,8%, 5,1%, 4,6% e 3,8% (Wang, 2016, p. 8).
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(Wang, 2016, p. 7). A tabela 5 ilustra o escopo de atuação do CDB pelo mundo 
em confirmação à estratégia de garantir acesso a recursos naturais.

TABELA 5 
Tomadores de empréstimos (2008-2015)

Posição País (economia) 
Valores Número de 

negócios
Posição País (economia) 

Valores Número de 
negócios

$ mm % $ mm %

1 China 154,065 39,78 161 21 Filipinas 610 0,16 2

2 Venezuela 60,700 15,67 15 22
Nova Guiné 

Papua
600 0,15 1

3 Rússia 29,330 7,57 4 23 Bolívia 551 0,14 2

4 Brasil 22,296 5,76 8 24 Reino Unido 550 0,14 1

5 Argentina 19,817 5,12 7 25 Zambia 550 0,14 1

6 Austrália 17,722 4,58 10 26 Coreia do Sul 511 0,13 1

7 Índia 14,809 3,82 14 27 Alemanha 500 0,13 1

8 Hong Kong 8,734 2,25 6 28 Jamaica 495 0,13 2

9 Uzbequistão 8,150 2,10 2 29 Egito 480 0,12 1

10 Peru 6,957 1,80 2 30 Bósnia 444 0,11 1

11 Equador 6,500 1,68 4 31 Grécia 306 0,08 5

12 Indonésia 5,879 1,52 11 32 Chile 300 0,08 2

13 Vietnã 5,581 1,44 10 33 Turquia 300 0,06 1

14 Paquistão 5,220 1,35 4 34 Porto Rico 225 0,04 1

15 Cingapura 5,161 1,33 7 35 Taiwan 172 0,04 1

16 África do Sul 3,751 0,97 3 36 Malásia 145 0,04 1

17 Cazaquistão 2,400 0,62 2 37 Itália 127 0,03 1

18 Noruega 1,400 0,36 1 38 Canadá 100 0,03 1

19 Gana 1,000 0,26 1 39 Peru 50 0,01 1

20 Arábia Saudita 800 0,21 1 40 Sérvia 42 0,01 1

Fonte: Wang (2016, p. 9).

Em cumprimento da missão baseada em múltiplos papéis, os empréstimos 
do CDB vêm sendo  direcionados, em especial após a crise financeira global de 
2007 a 2008, para um âmbito cada vez mais diversificado de setores econômi-
cos, a seguir: i) infraestrutura; ii) energia; iii) recursos naturais; iv) indústrias 
de máquinas e equipamentos, metalúrgica e siderúrgica, agricultura, financeira, 
comércio de commodities, construção e imobiliário; e v) setores emergentes, como 



Financiamento do Desenvolvimento: pesquisa comparativa dos bancos de 
desenvolvimento

 | 679

microeletrônica, eletrônicos, semicondutores, motores elétricos e fibras de vidro 
(Wang, 2016, p. 13). O quadro 5, a seguir, ilustra a distribuição dos empréstimos 
por setores industriais.

QUADRO 5 
Evolução dos empréstimos do CDB, por setores industriais (2009-2015)

Indústrias 

2009 Carvão, semicondutor, telecomunicações, fibra de vidro.

2010
Telecomunicações, papel, motor elétrico, vias expressas, microeletrônicos, eletricidade, finança, metal, LNG, semi-
condutores, óleo, eletrônicos, consumo, energia nuclear, trânsito ferroviário, infraestrutura, ferro e aço.

2011
Terminais de exportação de carvão, finança, telecomunicações, óleo e gás, metrô, energia, infraestrutura, SWF, 
agricultura, banco, metal, imóveis, energia solar, plantação florestal, paper, semicondutores, carvão.

2012
Óleo e gás, infraestrutura de gás, complexo químico de gás, eletricidade, finança, eletrônicos, algodão, máquinas, 
ferro e aço, alimentos, energia elétrica, turismo, trânsito ferroviário, ferrovia, vias expressas, negociação de 
commodity, recursos, construção, infraestrutura, telecomunicações, imóveis, indústria base.

2013
Óleo e gás, tubulação de gás, refino de petróleo, ferrovia, metrô, mídia, agricultura, vias expressas, plataformas 
offshore, perfuração offshore, imóveis, esportes, papel, concessão aérea, eletricidade, pneus, construção, rebo-
cadores, equipamentos elétricos, infraestrutura, recursos, negociações de commodity, empresa de investimento.

2014
Minério, energia hidráulica, vias expressas, óleo de palma bruto, energia térmica, finança infraestrutura, imóveis, 
engenharia, aviação, eletricidade.

Abril 2015
Infraestrutura, energia nuclear, energia hidráulica, trânsito ferroviário, ferrovias, eletricidade, energia, finança, 
produtos e consumo, ferro e aço, imóveis, indústria base.

Fonte: Wang (2016, p. 14).

Segundo Wang (2016, p. 32), com o fim de uma era de crescimento em 
alta velocidade na China, e o colapso que isso implicou no mercado doméstico e 
particularmente no mercado global de commodities, é certo que a extraordinária 
performance do CDB nos últimos quinze anos não deve se repetir.

Em termos comparativos, o CDB não realiza investimentos substantivos em tec-
nologia porque não parece ser essa uma prioridade de sua missão. Por meio do CDB, 
em particular do International Investment Ltd.,12 o banco administra um portfólio 
de investimento mais centrado em indústria de base, matéria-prima e infraestrutura 
do que em tecnologia. No âmbito da tecnologia, a internacionalização do banco vem 
sendo implementada por meio de parcerias estratégicas, ilustradas pela participação no 
AIIB, na Shanghai Cooperation Organization Inter-Bank Association, no China-Asean  

12. Mais informações em: <http://www.cdb-intl.com/eng/portfolio/valuation.htm>. Acesso em: 30 maio 2017.
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Banking Consortium e no BRICS Inter-Bank Cooperation Mechanism (a serem 
investigados e analisados em pesquisa futura).13

Ao que tudo indica, existe uma rede complexa de grandes atores empresariais 
na forma de venture capital14 investindo em inovação e startups em território chinês 
e no exterior.15 Além das empresas de financiamento via venture capital, dentre as 
quais se destaca a Creditesae,16 as grandes empresas chinesas ligadas ao segmento 
tecnológico, como Baidu, Alibaba, Tencent, são as principais financiadoras em 
pesquisa e desenvolvimento (P&D) (Fannin, 2017). As estratégias de inovação e 
startups são abordadas de forma sistemática na figura 3. 

FIGURA 3 
Atores no contexto de startups – China

Top capitais de risco da China

Shenzhen Capital Group
Fortune Venture Group
Legend Capital
Jiangsu Govtor Capital Group
Sequoia Capital China
IDG Capital Partners
Qiming Venture Partners
Cowin Capital
NewMargin Ventures
China Venture Capital
KPCB China
CDF Capital
GSR Ventures
Intel Captial
Matrix Partners
DCM
Shandong Technology Investment
Softbank China Venture Capital
Huagong Venture Capital
Keystone Capital

Incubadores governo/universidade

Beijing Hi-tech Innovation Service Centre
Zhongguancun Software Park Incubator
Zhongguancun International Incubator
Beijing Qidi Startup Incubator
Shanghai Technology Innovation Center
Tianjin Industrial Park Innovation Center
Wuhan East Lake Venture Center
Shenzhen Beike Venture Co. Ltd
Zhejiang University Technology Part

Incubadores privados

Innovation Works
Legendstar
Tisiwi
AAMA
Guangzhou Innovation Valley
Beijing Dreamworks
Cowin Dreamworks
The Garage Cafe

Comunidades/eventos/blogs

Demo China, iheima.com
AngelCrunch
17Startup
36Kr Open Day
Tech2IPO
Web20share.com

Anjos investidores

Institutos de pesquisa/firmas de 
consultoria

Assessores de risco

Legendstar Venture Capital
Innovation Works Investment Center
Taishan Invest AG
K2 Ventures
Shunwei Fund (Lei Jun)
Zhen Fund (Xu Xiaoping)
Tisiwi Fund
Angel-Investor networks/club
(in Beijing/Shangai/Shenzhen
/Hubei, etc.)

iResearch
Analysys International
CCID Consulting
China Venture Group

China Renaissance
China eCapital
CVCapital

O melhor capital de risco de 2011 fez 
oitenta negociações no valor de US$ 435 
milhões por meio de seu fundo RMB e 
atingiu nove êxitos, sendo 25% do total 
compostos por negociações TMT.

Fechou 56 negociações no valor de US$ 
341 milhões por meio de seu fundo RMB 
e atingiu sete êxitos, sendo 29% do total 
compostos por negociações TMT.

Fechou 29 negociações no valor de US$ 250 
milhões por meio de seus fundos RMB&USD 
e atingiu cinco êxitos, sendo 31% do total 
compostos por negociações TMT.

Fechou 49 negociações no valor de US$ 
600 milhões por meio de seus fundos 
RMB&USD e atingiu três êxitos, sendo 
55% do total compostos por 
negociações TMT.

Desde 2004, foram incubadas 397 
startups. Dessas, 28 obtiveram 
investimentos de capital de 
risco/capital privado, valorizados em 
mais de US$ 80 milhões.

Até maio de 2012, 47 startups foram 
financiadas e incubadas. Dessas, 18 
completaram suas séries – a rodada 
de financiamento no valor de mais de 
US$ 70 milhões.

Fontes: Oster e Chen (2016) e site Steve Blank (disponível em: <https://goo.gl/XyqsvW>).

13. O Fundo de Cooperação Chinês para Investimento na América Latina (Claifund) divulgou, em conjunto com o 
Ministério do Planejamento, que o BNDES será um dos operadores do Fundo de Cooperação Brasil-China no montante 
de até US$ 20 bilhões em projetos de investimento no Brasil, durante o Fórum de Investimentos Brasil, organizado pelo 
BID em São Paulo, em 30 de maio de 2017. Disponível em: <http://bit.ly/2sbZMZR>.
14. Disponível em: <https://goo.gl/UdMAHk>. Acesso em: 24 maio 2017.
15. Conforme estudado no capítulo 12 deste livro, de autoria de João Alberto De Negri, Bruno César Araújo, Ricardo 
Bacelette, Dea Fioravante, Denise Leyi Li e Bernardo Furtado. 
15. Disponível em: <https://goo.gl/Gu1PwV>; e <https://goo.gl/WtB11y>. Acesso em: 24 maio 2017.

https://goo.gl/Gu1PwV
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Um aspecto importante que sobressai da análise dos documentos publicados 
pelo CDB é o papel exercido na implementação da política macroeconômica do 
Estado chinês. Em paralelo, o CDB afirma que os financiamentos de projetos 
no exterior por meio de acordos de cooperação visam à “internacionalização da 
moeda chinesa”. 

Por fim, em alinhamento com a estratégia de Go Global, o CDB estabeleceu 
três objetivos de desenvolvimento sustentável: i) desenvolvimento econômico em 
infraestrutura e indústrias básicas, indústrias estratégicas e cooperação interna-
cional; ii) progresso social via produção de grãos, emprego, habitação, educação; 
e iii) proteção ambiental no clima, ecologia, energia limpa, e pela promoção de 
atividades de baixo carbono (FoE, 2016, p. 16). O CDB também descreve o seu 
papel em apoio às estratégias de desenvolvimento sustentável da China enquanto 
promove a sustentabilidade dos negócios. Cabe destacar, entretanto, as críticas 
direcionadas à ausência de publicação (ou transparência) dessas políticas do 
banco no âmbito da sustentabilidade (idem, ibidem).

2.2.3 KDB

Fundado em 1954, o KDB atua na indústria bancária conforme o KDB Act e no 
setor fiduciário de acordo com o Financial Investment Services e Capital Markets 
Act, com a missão declarada de fornecer capital industrial para o desenvolvimen-
to da indústria coreana (KDB, 2016). O KDB afirma que a política bancária e 
os múltiplos papéis estratégicos de um BD são de crescente importância para o 
cumprimento dessa missão devido à contínua volatilidade do mercado financeiro 
global e às crises correspondentes (KDB, 2017b). O KDB é 100% controlado pelo 
governo da República da Coreia, com seu chairman indicado pelo presidente da 
República. O governo é responsável por manter a sua solvência com base no KDB 
Act (com injeção de capital de KRW 17,5 trilhões).

Dentre os objetivos específicos mais importantes, destacam-se os seguintes: 
fornecer financiamento para PMEs e startups; promover o crescimento, o setor 
público e a infraestrutura; liderar a restruturação corporativa; manter um ambiente 
de negócios estável; e proporcionar apoio para o fortalecimento da estabilização 
do mercado financeiro. A presença internacional do KDB nos principais centros 
financeiros regionais, com atuação destacada da Ásia, é sustentada por uma estrutura 
de subsidiárias localizadas em diferentes países da Europa, da África, das Américas, 
da Oceania e da Ásia, como consta na figura 4, a seguir.
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FIGURA 4 
Internacionalização do KDB, em centros financeiros regionais

Fonte: Site do KDB. Acesso em: 22 jun. 2018.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

O KDB apresentava uma carteira de investimento no segmento de venture capital para 
startups e tecnologia que totalizava, em dezembro de 2015, US$ 349,5 bilhões (KDB, 2016). 
Esse montante equivale a 34% do patrimônio total dos 34 fundos de venture capital, nos quais 
os recursos do KDB estão alocados; a tabela 6 ilustra a evolução na Coreia.

TABELA 6
Evolução do fundo de venture capital (2004-2016)

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Formado 
durante 
o período

38 47 48  67 51 74 67 67 41  54 82 110 120 

Montante 549,80 1.040,70 860,50 1.121,90 971,30 1.416,80 1.589,90 2.273,30 807,30 1.674,20 605,70 2.714,60 3.199,80 

Dissolvido 
durante 
o período

46 69 97 90 49 54 53 45 46 31 37 26 43 

Montante 289,90 433,70 731,80 942,00 416,40 566,20 576,90 453,90 858,70 512,20  3,00 570,80 807,40 

Acumulado 
total

422 400 351 328 330 350 354 386 381 404 449 533 610 

Montante 4.150,70 4.757,70 4.886,40 5.066,30 5.621,20 6.471,80 7.484,80 9.304,20 9.252,80 10.414,80 12.187,50 14.187,30 16.723,70 

Fonte: Associação Coreana de Venture Capital (KAVC). Disponível em: <https://goo.gl/USpQps>. Acesso em: 10 jun. 2017.

O montante dos fundos de venture capital com os quais o KDB opera 
ascendem a 40,5% do saldo em aplicações apresentado no relatório da KAVC. 
Essa associação representa, em número, aproximadamente 48% do total de 
operadores de venture capital no mercado coreano. Segundo a organização 
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InvestKorea,17 em relatório sobre oportunidades de investimento de 2014, há 
277 operadores de private equity funds (PEFs) com ativos de KRW 45,2 tri-
lhões. As pesquisas recentes sobre o KDB Accelerator Fund destacam o KDB 
Kiamco, que operava, em 2016, 66 fundos de investimento em infraestrutura 
com valores de US$ 11,2 bilhões.18 

No relatório de 2017, as declarações do chief executive officer (CEO) ao apresentar os 
resultados e as demandas para o ano são claras em dois aspectos. Primeiro, o KDB segue 
com a política de financiamento de novos negócios e inovação, incentivando o empre-
endedorismo por meio de dois programas: o Corporate Investment Stimulus Program, 
associado aos Global Partnership Funds, e o KDB Investor Relations (IR) Center, no qual 
empreendedores e negócios são selecionados. Segundo, o apoio à expansão internacional 
de empresas, bem como o reforço de suas operações nas regiões do Pacífico e do Índico.

As operações overseas em project finance ascenderam em 2016 a US$ 2,2 bilhões em 
quatorze países (KDB, 2017a, p. 6), conforme gráfico 4. Em dois anos, apresentaram a 
expressiva taxa de crescimento de 300%. Do mesmo modo, as operações em debt market 
cresceram 51% em relação a 2015, totalizando US$ 1,9 bilhão. Em todo o relatório e 
apresentação corporativa, é clara a manifestação do CEO de que o KDB irá seguir com 
busca de liderança na região, com base em crescente apoio às empresas sul-coreanas, 
investimentos em inovação e política anticíclica na Coreia (op. cit., p. 26-31).

GRÁFICO 4 
Operações de project finance – KDB (2014-2016)
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Fonte: KDB (2017a, p. 31). 

16. Fonte: <www.investkorea.org>. Acesso em: 20 jun. 2017.
17. Fonte: <http://www.kinfra.co.kr/eng/fund/fundlist.asp>. Acesso em: 20 jun. 2017.
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Em termos de cumprimento de papel estratégico como instituição política finan-
ceira, o KDB diz promover continuamente facilidades para investimentos por meio do 
Corporate Investment Stimulus Program, com o objetivo de criar um amplo e variado 
ecossistema de startups empreendedoras, com os Global Partnership Funds e o KDB 
IR Center, e facilitar o crescimento dos negócios de porte médio (KDB, 2017a). Adi-
cionalmente, o banco indica que os avanços futuros devem ser solidificados por meio 
do desenvolvimento dos chamados “cinturões financeiros” no Sudeste Asiático e na 
China, desde a Indonésia até a Índia, e das transações na China continental em 2015. 

Para ilustrar o papel estratégico do IR Center, o banco ressalta que noventa star-
tups se apresentaram em 2016 para as exposições do Next Round Community for IR 
e treze delas atraíram um total de investimentos de 35 billhões de Won, equivalente 
a US$ 8,42 millhões (Suk-Yee, 2016). O KDB estimava dar oportunidade para a 
apresentação de ao menos trezentas startups para os investidores em 2017. 

Em termos de venture capital, o KDB iniciou os negócios em 1998 com o obje-
tivo específico de fomentar startups tecnológicas. Desde então, o escopo de atuação do 
KDB ampliou e passou a incluir investimentos em equity e securitização relacionada a 
equity e a formação dos Global Partnership Funds para facilitar a expansão das firmas 
domésticas no exterior. A prioridade dada pela iniciativa do governo visa à expansão 
de investimentos diretos nas indústrias de bioengenharia e tecnologia da informação 
e comunicação (TIC). 

O ano de 2016 foi marcado pelo estabelecimento e reforço de iniciativas inova-
doras: o KDB Next Round – uma plataforma orientada para o mercado para combinar 
investidores com startups; o KDB IR Center – para as apresentações das startups para 
os investidores; o fortalecimento do competitividade global das empresas por meio dos 
Global Partnership Funds; a busca de oportunidades de investimento entre firmas de 
venture capital e as startups em estágios iniciais de desenvolvimento, que são negligen-
ciadas pelas empresas privadas, por meio do fundo KDB Accelerator. 

Desde 2012, o departamento bancário de tecnologia do KDB avalia e comer-
cializa tecnologia. Frente às tendências globais do regime de propriedade intelectual 
(vinculado ao acordo de Trade Related Intellectual Property da Organização Mundial do 
Comércio – OMC), o KDB destaca que negócios baseados em propriedade intelectual 
tornaram-se vitais. Em 2016, o banco emprestou KRW 131,4 bilhões para empresas, 
liderando o mercado doméstico de financiamento de tecnologia. Para 2017, o banco 
pretende consolidar a liderança no financiamento global de tecnologia e tornar-se 
referência para outras instituições nessa modalidade de empréstimos, e também na 
securitização de ativos e facilitação de fundos de propriedade intelectual dentro da 
estratégia mais ampla de techno banking.

No âmbito de private equity, o número de fundos domésticos aumentou de quinze, 
em 2005, quando foram legalizados na Coreia, para 190, em 2016, com compromissos 
totalizando KRW 6,8 trillhões. O KDB também criou o Korea Broadcasting System 
(KBS) e o KDB Culture Enrichment Fund no montante de KRW 60,0 billhões para 
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investir em conteúdo cultural no país e no exterior. Adicionalmente, investiu o total 
de KRW 111,8 billhões em diversas áreas, inclusive no provimento de fundos para 
a restruturação preventiva de empresas de médio porte. Nessa linha de atuação, pre-
tendem manter um círculo virtuoso de fundos de apoio para que empresas de médio 
porte expandam seus negócios e grandes empresas possam comprar subsidiárias para 
fins de realinhamento dos negócios.

Por fim, os investimentos indiretos do KDB na forma de venture capital e private equity 
totalizaram no final de 2016 o montante de KRW 4,9 trilhões, distribuídos em 175 fundos, 
o que representa o papel de liderança do banco como investidor no mercado doméstico. 

2.2.4 Ziraat Bank

O Ziraat Bank, da Turquia, também se apresenta como um ator global do sistema 
internacional financeiro de desenvolvimento, com foco na elevação de transações de 
comércio exterior, e no estabelecimento e na gestão de uma rede de subsidiárias na 
Turquia e em diferentes países e regiões. Cabe destacar a preocupação do banco de se 
integrar com a estrutura financeira internacional e, em particular, de estar presente em 
mercados no Norte da África, no Oriente Médio, na região do Golfo e no Oriente. A 
figura 5, a seguir, ilustra a cronologia de evolução do banco, a partir de fins do século 
XIX, merecendo destaque sua longevidade.

FIGURA 5 
Cronologia institucional – Ziraat Bank
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O extenso trabalho de Marois (2012, p. 3) sobre a evolução do capitalismo 
financeiro na Turquia ressalta a extraordinária evolução recente do banco. Com 
o Programa de Restruturação do Setor Bancário na Turquia,19 de 2001, o Ziraat 
Bank se transformou no banco mais lucrativo do país a partir de 2003 e no nono 

mais lucrativo do mundo em 2010 (no contexto da crise do sistema financeiro 
global e consequente colapso na lucratividade dos bancos). 

Ainda que a missão desenvolvimentista no pós-guerra do Ziraat tenha sido 
descartada das estratégias e políticas da Turquia com a globalização do neolibe-
ralismo e a ascensão do capitalismo financeiro, o Ziraat manteve sua estrutura 
estatal, juntamente com dois outros bancos – Vakiflar Bank e Halk Bank –, que 
permanecem predominantemente estatais. Os ativos do Ziraat Bank, o maior dos 
bancos estatais de desenvolvimento da Turquia, totalizaram TL 357,8 bilhões no 
final de 2016, com expressiva elevação de 18,1% em comparação com 2015.

Em termos de política e gestão, o Ziraat Bank tem seguido uma intensa estra-
tégia de internacionalização. Seus principais objetivos são:

• estabelecer subsidiárias que garantam as sinergias com o banco;

• entrar em parcerias com as empresas;

• garantir que as atuais subsidiárias proporcionem um serviço efetivo;

• expandir o conceito de Ziraat customer para o guarda-chuva do Ziraat 
Finance Group e então oferecer os meios pelos quais os Ziraat customers 
podem preencher suas necessidades financeiras sem eforços por meio das 
subsidiárias domésticas e internacionais; e

• ajudar as subsidiárias domésticas, nas quais o banco tem controle como 
empresa matriz, para uma posição de liderança nos seus relevantes setores.

Alguns eventos listados no quadro 6 ilustram a importância do processo de 
internacionalização do Ziraat Bank.

QUADRO 6 
Principais eventos históricos do Ziraat Bank

1888
Estabelecido com capital nominal de 10 millhões de liras como instituição estatal controlada pelo Ministry 
of Trade and Public Works.

1892 Primeiro empréstimo para o Tesouro.

1916 Ziraat Bank Law é promulgada em 23 de março.

1993

Exchange Transactions Center abre como parte da filial de Istambul.

Termo de um ano aplicado para empréstimos para negócios no setor agrícola.

Ziraat Bank Moscow, Kazkommerts Ziraat International Bank (KZI Bank), Turkmen Turkish Commercial 
Bank (TTC Bank) e Uzbekistan Turkish Bank (UT Bank) foram criados.

Ziraat Bank em 202o do Euromoney’s Top 500 Bancos, 41o por lucro líquido, primeiro mundial em lucrativi-
dade e 12o entre os cinquenta bancos de crescimento mais acelerado.

18. Tal programa envolvia o lay-off de 50 mil de 168 mil trabalhadores bancários na Turquia, dos quais 34 mil nos 
bancos públicos (Marois, 2012, p. 4).

(Continua)
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2015

Ziraat Participation Bank inicia suas operações.

Ziraat Bank Azerbaijan ASC inicia suas operações.

Ziraat Bank AD Montenegro inicia suas operações.

Ziraat Bank nomeado como o segundo mais robusto banco da Europa.

Acordo de sindicalização assinado pela terceira vez no valor de US$ 1,1 bilhão com a participação de 41 
bancos.

2017
Apesar de o único acionista ser o Tesouro, todas as participações do banco foram transferidas para o 
Turkey Asset Fund, de acordo com o Decreto do Conselho de Ministros no 9.756, de 24 de janeiro de 
2017.

Fonte: Site do Ziraat Bank.
Elaboração da autora. 

Atualmente, o Ziraat Bank mantém operações em 97 localidades de dezoito 
países, em uma rede de serviços internacionais suportada por uma estrutura organi-
zacional composta por nove subsidiárias internacionais, 22 filiais, quatro subfiliais 
e um escritório de representação. A figura 6 ilustra o escopo de atuação do banco.

FIGURA 6 
Escopo de atuação internacional – Ziraat Bank

Fonte: Ziraat Bank. Disponível em: <https://goo.gl/yBmZmQ>. Acesso em: 22 jun. 2017.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

Dentre as principais subsidiárias, cabe destacar a Ziraat Bank International 
AG como o maior banco com capital turco em operação na União Europeia (UE). 
Esta subsidiária internacional atua como banco de varejo, comercial e corporativo. 
Os segmentos corporativo e comercial dos serviços bancários se concentram em 
transações de moeda e crédito relacionadas ao financiamento de comércio exterior 

(Continuação)

https://goo.gl/yBmZmQ
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entre a Turquia, a Alemanha e países da UE, bem como com as empresas turcas 
que atuam na Alemanha e nas empresas multinacionais.

Ademais, a Ziraat Bank International AG tem um longo histórico de atuação 
nas transferências de remessas dos emigrantes – cidadãos turcos na Alemanha – ao 
longo de cinquenta anos. O banco iniciou, em 2013, uma série de investimentos 
para melhorar o atendimento a esses clientes. A subsidiária alemã gerencia dez 
filiais: Frankfurt, Hamburgo, Colônia, Hanover, Berlim, Duisburg, Stuttgart, 
Munique, Nuremberg e Essen. A Ziraat Bank International AG registrou uma 
expressiva expansão de 24% no total de empréstimos em 2013.

O Ziraat Bank BH é o primeiro banco estrangeiro na Bósnia e Herzegovina. 
Iniciou suas operações em 1997 com o nome de Turkish Ziraat Bank Bosnia. O 
banco provê serviços bancários para clientes corporativos, comerciais e individuais. 
Em dezembro de 2013, os ativos totais deste banco na Bósnia eram do montante 
de US$ 282 milhões, com empréstimos de US$ 192 milhões, depósitos de 
US$ 163,9 milhões e equity de acionistas de US$ 51 milhões.

As diretrizes atuais do banco, seguindo uma estratégia de modernização que 
empresta diversos conceitos típicos da área de gestão internacional, estão subor-
dinadas à missão histórica do Ziraat de fomentar desenvolvimento econômico, 
tecnológico e social.

Em termos domésticos, o escopo de atuação do Ziraat Bank garante sua 
liderança histórica no financiamento da agricultura, financiando também PMEs, 
grandes corporações e os principais projetos de infraestrutura e de energia.20 A 
análise dos relatórios sugere ainda uma preocupação com fomento de exportação 
de PMEs. Algumas destas diretrizes constam na figura 7. 

19. Disponível em: <https://goo.gl/vbDqUU>. Acesso em: 22 jun. 2017.
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FIGURA 7
Escopo de atuação doméstica – Ziraat Bank
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Fonte: Ziraat Bank. Disponível em: <https://goo.gl/xstTQw>. Acesso em: 22 jun. 2017.

2.2.5 BNDES

Criado em 1952 na esteira das primeiras tentativas de planejamento para o crescimento e o 
desenvolvimento econômico no Brasil, o BNDES pode participar ora como coadjuvante, 
ora como força motriz das principais mudanças ocorridas na matriz econômica brasileira 
nas últimas seis décadas. 

A lei que autorizou a implantação do BNDES contemplava explicitamente o 
caráter que o banco deveria ter no apoio às atividades de fomento e modernização 
da economia brasileira. Se em alguns momentos existiam roteiros a serem seguidos, 
como o Programa de Ação Econômica do Governo (Paeg) e os Planos Nacionais de 
Desenvolvimento (PNDs) I e II, em outros a instituição experimentou um vácuo 
na orientação e definição de diretrizes e no escopo de atuação. 

Castro (2014, p. 251-252) descreve a evolução do planejamento na instituição, 
bem como sua profissionalização em termos de gestão e a retomada da instituição como 
motor de uma nova dinâmica institucional ao promover a competitividade e a inserção 
internacional não só de suas operações, mas também de seus clientes.

É nesse contexto de necessidade de internacionalização institucional, assim como do 
surgimento da era digital, que o BNDES define como prioridade não só os requisitos consti-
tucionais em ações de desenvolvimento regional, inclusão social e melhoria da infraestrutura, 
mas também a adoção explícita de estratégias que provoquem ganhos de competitividade, 
ampliação de mercados para seus clientes e sobretudo a inovação tecnológica.

No entanto, enquanto KDB, JBIC e KfW definiam suas novas estratégias de 
expansão e atuação, novos atores surgiam, como CDB, TKB, VEB e Eximbank India. 
O BNDES por questões internas inicia tardiamente sua inserção internacional.
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Essa inserção deve ser analisada sob dois aspectos: primeiro, como financiador da 
expansão em geral de empresas brasileiras na busca de novos mercados; e, segundo, como 
necessidade de a instituição ampliar suas fontes de captação, desenvolvimento de novos 
produtos, ampliação da sua base de clientes potenciais e da possibilidade de ser uma 
indutora do progresso técnico ao oferecer produtos mais adequados à economia digital. 

Como financiador da internacionalização de empresas, o BNDES já deu mostras que 
pode fazer com eficiência o papel de financiador e garantidor ao expandir a atuação em 
operações de Eximbank, sua contribuição tornou-se expressiva no financiamento de expor-
tações. O gráfico 5 exemplifica as oportunidades que existem nas operações de Eximbank.  

GRÁFICO 5 
Financiamento do BNDES às exportações e oportunidades de crescimento do crédito 
(2000-2016) 
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Fonte: Site do BNDES. Acesso em: 20 jun. 2017.

É possível afirmar que há uma relação saudável entre desembolsos em cré-
ditos para exportação e volume exportado. Da mesma forma, o financiamento da 
expansão de empresas no exterior se configura como uma oportunidade adicional 
de investimento para o banco. Em termos de estrutura de capital,21 a entrada do 
BNDES em outros mercados pode reduzir o peso do tesouro na sua estrutura 
de capital (gráfico 6). Embora as fontes de fundos do BNDES tenham mudado 
consideravelmente, desde o final da década de 1980, os fundos são provenientes 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) – com mandato constitucional – e 
fundos de reinvestimentos (Mazzucato e Penna, 2015, p. 15).

20. Para mais informações, consultar os relatórios de administração do BNDES de 2015 e 2016.
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GRÁFICO 6 
Estrutura de capital do BNDES (2014-2016)
(Em %)
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Fonte: Site do BNDES. Acesso em: 20 jun. 2017.

Além da abordagem de expansão das atividades de financiamento de clientes 
abrindo novos mercados no exterior, o BNDES pode definir sua internacionalização 
como uma estratégia de diversificação de portfólio e de fontes de captação. Para 
isto, além do aprendizado proporcionado pelos escritórios do Uruguai, da África 
do Sul e do Reino Unido, conforme Guimarães et al. (2014), o BNDES deve 
considerar também sua entrada em mercados relevantes, sejam eles pela dimensão 
de oferta de capital, pela demanda por investimento e/ou pelas oportunidades de 
ganhos com aplicações e/ou participações.

A expansão para a América Latina e para o continente africano, notadamente 
Angola e Moçambique, se deu na esteira do apoio às operações de empresas de serviços 
e engenharia no segmento de infraestrutura. Ao avaliar o período com incremento 
de financiamentos, entre 2009 e 2013, nota-se um viés decisório com influência da 
política de Estado ao verificarmos os montantes de recursos alocados na América do 
Sul e na África, como ilustra o gráfico 7.
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GRÁFiCO 7 
Financiamento de exportações pós-embarque – regiões selecionadas (1998-2015) 
(Em US$ mil) 
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Fonte: Relatório de administração do BNDES de 2016.

Em paralelo, podemos inferir que, além dos programas de financiamento à 
exportação e/ou do apoio às estratégias específicas de cada firma financiada, é preciso 
considerar alguns dados sobre registros de startups e de empresas de venture capital 
na Europa. Podemos notar queda de registros, e outros dados corroboram a ideia 
de que podemos estar próximos dos limites do ciclo de expansão calcado em TIC. 

Caberia investigar os programas governamentais da Agência Brasileira de 
Promoção a Exportações e Investimentos (Apex), de incentivo à internacionaliza-
ção de setores de alta tecnologia, para identificar as modalidades que estão sendo 
privilegiadas como parte de uma política (estratégica) setorial. Seria também 
importante, segundo Ribeiro, Oliveira Junior e Borini (2012), neste contexto de 
fomento à internacionalização, investigar os parques tecnológicos e as incubadoras 
da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 
(Anprotec), que reconhecidamente possuem empresas de setores de alta tecnologia, 
como as de material aeronáutico (São José dos Campos/São Paulo), eletrônico 
(Santa Rita de Sapucaí/Minas Gerais) e biotecnológico (Belo Horizonte/Minas 
Gerais); o Porto Digital (Recife/Pernambuco); o Parque da Unicamp (Campinas/
São Paulo); e o Parque de São Carlos (São Carlos/São Paulo). 

Dessa forma, em que pesem os fundos criados pelo BNDES e seu posicio-
namento diante da internacionalização, é necessário internacionalizar na direção 
correta. Segundo Amsden (2001), a estratégia de superação do atraso tecnológico 
a partir do ingresso de empresas multinacionais não garante a internacionalização 
tecnológica no país receptor de investimentos estrangeiros diretos. Usualmente, a 
internacionalização tecnológica em países periféricos é restrita a processos pouco 
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inovadores. Para essa autora, as empresas multinacionais, na periferia, investem 
em aprendizado local tão somente visando à adaptação de produtos às preferências 
dos consumidores locais, e o desenvolvimento de produtos e processos próximos 
à fronteira tecnológica mundial é praticamente nulo.

Portanto, a busca pela superação das vulnerabilidades e dependências externas 
do Brasil, enquanto economias como China, Rússia, Turquia ainda estão definindo 
abastecimento de matérias-primas industriais/minerais, deve ser a prioridade de 
agentes de desenvolvimento e disseminação de progresso técnico como o BNDES.  
Para ilustrar este último ponto, destaco o Fundo Tecnológico do BNDES (Funtec), 
é um instrumento de apoio não reembolsável, cuja finalidade é apoiar projetos 
cooperativos entre academia e empresas de pesquisa tecnológica aplicada.

Seria importante destacar que o BNDES atualmente está na terceira fase 
do programa Criatec, para o qual já foram aportados aproximadamente R$ 480 
milhões desde 2007. Os parceiros do BNDES foram se modificando desde o 
início, quando apenas o BNDES e o BNB apoiaram o programa. O Criatec 1, 
com aporte de R$ 100 milhões, parece o mais abrangente em termos de escopo, 
dados os segmentos apoiados (biotecnologia, nanotecnologia, química, robótica, 
software); o Criatec 2 deu ênfase ao segmento de software, enquanto, para o Criatec 
3, não há informações sistematizadas à disposição.

Frente à premência de ampliar escala e escopo internacional do BNDES, 
destaco o Memorando de Entendimento (MoU) com o BID, a fim de desenvolver 
parcerias direcionadas a investimentos inovadores e sustentáveis, com foco na geração 
de emprego e renda no Brasil. Outra iniciativa semelhante, entre o BNDES e o 
BD dos países do BRICS – Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) –, envolve 
a assinatura do MoU para estreitar a cooperação. Caberia identificar os acordos de 
cooperação do BNDES para problematizar se o banco exerce influência no nível de 
governança global ou se estaria sendo “governado” pela transferência de políticas 
nesta relevante agenda de cooperação internacional.

Uma outra dimensão negligenciada na literatura, no que tange ao papel dos 
BDs no financiamento do desenvolvimento para além das bordas dos Estados de 
origem, são os fundos criados por outros BDs, mas gerenciados pelo BNDES. Como 
exemplo, o BNDES é um dos operadores preferenciais do Fundo de Cooperação 
Brasil-China.22 A iniciativa permitirá a criação de um mecanismo de classificação 
de projetos que viabilizará o financiamento de até US$ 20 bilhões em projetos 
de investimento exclusivamente no Brasil, que sejam considerados de interesse 
comum dos dois países.

33. Lançado em 30 de maio, pela Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento e pelo Claifund, 
durante o Fórum de Investimentos Brasil 2017, realizado pelo BID, em São Paulo.
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Diferentemente de outras fontes de financiamento chinesas, o Fundo de 
Cooperação Brasil-China não condiciona o apoio à participação de companhias 
ou conteúdo chineses nos projetos. Os setores estabelecidos como prioritários para 
receber financiamento do fundo são principalmente os ligados à infraestrutura, 
como os de logística e energia, mas serão avaliados também projetos em outros 
setores, como indústria, recursos minerais, agroindústria, novas tecnologias e 
serviços digitais. Do montante total, US$ 15 bilhões serão desembolsados pelo 
Claifund e outros US$ 5 bilhões pelas instituições brasileiras que participarão do 
financiamento dos projetos. 

Cabe ainda destacar uma outra dimensão do financiamento do desenvol-
vimento: sua importância para a internacionalização de empresas, sem entrar na 
polêmica do mérito da política de campeões nacionais no país. Das empresas com 
maior participação da BNDES Participações S/A (BNDESPar), quase todas am-
pliaram seu escopo de atuação para países da América do Sul, da África e algumas 
poucas fusões e aquisições nos países da América do Norte e da Europa (tabela 7).

TABELA 7 
BNDESPar – distribuição setorial (2016) 
(Em %)

Razão social Setores Ações Debêntures Fundos
Operação 
isolada

Petrobras Petróleo e gás 31 0 0 0

Vale S/A Mineração 11 17 0 0

JBS S/A
Alimentos/
bebidas

11 0 0 0

Fibria Celulose S/A Papel e celulose 8 0 0 0

Valepar S/A Mineração 7 0 0 0

Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobras) Energia elétrica 6 0 0 0

Odebrecht Energia Participações S/A Energia elétrica 0 33 0 0

Klabin S/A Papel e celulose 1 15 0 0

CPFL Energia S/A Energia elétrica 3 0 0 0

Marfrig Global Foods S/A
Alimentos/
bebidas

1 12 0 0

Energisa S/A Energia elétrica 0 15 0 96

AES Tietê Energia S/A Energia elétrica 2 0 0 0

Companhia Paranaense de Energia (Copel) Energia elétrica 2 0 0 0

Suzano Papel e Celulose S/A Papel e celulose 2 0 0 0

Granbio Investimentos S/A Sucroalcooleiro 1 0 0 0

Rumo Logística Operadora Multimodal S/A
Logística/trans-
porte

1 0 0 0

Embraer S/A Bens de capital 1 0 0 0

(Continua)
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Razão social Setores Ações Debêntures Fundos
Operação 
isolada

Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) Energia elétrica 1 0 0 0

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro 
(CEG)

Petróleo e gás 1 0 0 0

Tupy S/A
Cadeia automo-
bilística

1 0 0 0

Fundo de Investimento Est em Participação Brasil 
Energia

Fundo de investi-
mento

0 0 24 0

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A Energia elétrica 1 0 0 0

Light S/A Energia elétrica 1 0 0 0

Oceana Offshore S/A Bens de capital 0 0 0 0

Tecnologia e Sistemas Avançados S/A (Tecsis) Bens de capital 0 0 0 0

Unitec Semicondutores S/A
Tecnologia da 
informação (TI)

0 0 0 0

Gerdau S/A
Siderurgia/meta-
lurgia

0 0 0 0

TOTVS S/A TI 0 1 0 0

Contax Participações S/A TI 0 3 0 0

IOCHPE – Maxion S/A
Cadeia automo-
bilística

0 1 0 0

Hypermarcas S/A Bens de capital 0 2 0 0

Fonte: Com base no pedido de informação 99903000282201795.
Elaboração da autora.

Para além da literatura mainstream de negócios internacionais, seria impor-
tante uma visão mais ampla de governança e de gestão internacionais nas quais 
o BNDES e as empresas multinacionais brasileiras passem a operar em finança 
global (escritórios, subsidiárias que operam segundo as normas dos principais 
centros financeiros no capitalismo global: Nova Iorque, Londres e Hong Kong 
para nomear os mais tradicionais, bem como os paraísos fiscais das subsidiárias 
financeiras e dos bancos corporativos, em paralelo, as holdings em países com 
elevado número de bilateral investment treaties, por exemplo, os Países Baixos, 
para garantias em casos de litígios). A tabela 8 ilustra participações do BNDES 
em fundos de investimentos.

(Continuação)
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TABELA 8 
BNDESPar – fundos de investimentos (2014-2015) 
(Em R$)

Fundo Gestor 31/12/2015 31/12/2014

Brasil Energia – Fundo de Investimento 
em Participações

Banco Bradesco S/A 399.808 344.836

Crédito Corporativo Brasil – Fundo de In-
vestimento em Direitos Creditórios (FIDC)

Credit Suisse Brasil S/A 295.420 294.962

InfraBrasil – Fundo de Investimento em 
Participações

Banco Santander S/A 123.156 162.524

Insumos Básicos Indústria Petroquímica –  
FIDC

Distribuidora de Títulos e Valores Mobili-
ários Ltda. (Intrag)

124.816 126.199

AG Angra Infraestrutura – Fundo de 
Investimento em Participações 

Banco Bradesco S/A 179.725 249.831

Logística Brasil – Fundo de Investimento 
em Participações

Banco Bradesco S/A 40.043 53.951

Fundo de Investimento em Participação 
Governança e Gestão (FIPGG)

Governança & Gestão Investimentos 3.551 3.926

Caixa Modal Óleo e Gás – Fundo de 
Investimento em Participações

Caixa Econômica Federal 65.217 65.064

Terra Viva – Fundo de Investimento em 
Participações

DGF Gestão de Fundos Ltda. 6.604 54.184

Brascan de Petróleo e Gás Banco Brascan S/A 14.128 14.264

Brasil Mezzanino Infraestrutura – Fundo 
de Investimento em Participações

Darby Stratus Administração de Investi-
mento Ltda.

33.544 23.931

Criatec – Fundo Mútuo de Investimento 
em Empresas Emergentes

BNY Mellon – Serviços Financeiros Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários 

41.248 42.710

Caixa Ambiental – Fundo de Investimento 
em Participações

Caixa Econômica Federal 32.636 69.090

BR Educacional – Fundo de Investimento 
em Participações

Bem Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda.

- 31.054

CRP VII – Fundo de Investimento em 
Participações

CRP Companhia de Participações S/A 20.926 26.875

RB Cinema I – Fundo de Financiamento 
da Indústria Cinematográfica Nacional

Rio Bravo Investimento S/A 5.477 5.208

Brasil Agronegócio – Fundo de Investi-
mento em Participações

Banco Bradesco S/A 102.280 76.593

Performa Key de Inovação em Meio 
Ambiente – Fundo de Investimento em 
Participações

Lions Trust Administradora de Recursos 
Ltda.

43.920 20.730

Fundo de Investimento em Participações 
em Empresas Sustentáveis da Amazônia

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A 
DTVM

28.018 9.518

Brasil Sustentabilidade
Bem Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda.

109.866 110.798

Empreendedor Brasil
Bem Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda.

8.277 8.284

Outros – 183.812 146.759

Total – 1.862.472 1.941.291

Fonte: Com base no pedido de informação 99903000282201795.
Elaboração da autora.
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Seria muito importante que o BNDES passasse a financiar um elo perdido 
dentre as vulnerabilidades e as dependências da economia brasileira: centros de 
P&D no exterior (como financiou centros semelhantes no país), para que o trans-
bordamendo de tecnologia e know-how, entre subsidiárias de empresas brasileiras, 
ocorra dentro dos parâmetros de proteção de propriedade intelectual do regime 
internacional correspondente. Em conjunto, estas proposições exigem repensar e 
ampliar o papel do BNDES no financiamento do desenvolvimento.

3 ANÁLISE COMPARATIVA

A pesquisa comparativa original, que motivou esta pesquisa, investigou o que os 
BDs fazem para apoiar a internacionalização de empresas dos respectivos países de 
origem. A abordagem interdisciplinar com foco no papel dos BDs, mas com ênfase 
na internacionalização de empresas, sugere que o campo do desenvolvimento e o 
sistema financeiro internacional vem passando por profundas transformações em 
escala global, em décadas recentes. Os bancos governamentais de desenvolvimen-
to, apesar de terem sua atuação contestada pela visão estrita que se expandiu em 
décadas recentes, continuam sendo de extrema importância para países, regiões e 
sistemas globais complexos e interconectados. 

Este estudo ajuda a desmistificar a visão dominante por meio de uma análise 
comparativa, de natureza interdisciplinar, de bancos selecionados da Alemanha, da 
China, da Coreia, da Turquia e do Brasil. Evidências mostram que BDs exercem 
múltiplos e interconectados papéis, com destaque para as dimensões de economia, 
política, geopolítica, governança e gestão. Em termos gerais, este estudo mostra 
que a internacionalização de BDs é mais regra do que exceção. 

Mais especificamente, Ferraz (2014) ressalta que os BDs são instituições 
provedoras de financiamentos de longo prazo que estão além das capacidades e 
ambições dos outros bancos. Ferraz, Além e Madeira (2013, p. 20) destacam alguns 
instrumentos utilizados pelos BDs: i) a participação em fundos de longo prazo;  
ii) o investimento em empresas por meio de capital de risco; iii) a secutirização; 
iv) a participação acionária em empresas e no mercado de renda fixa; e v) os finan-
ciamentos conjuntos para compartilhar riscos de projetos.

Mazzucato e Penna (2015, p. 5) ressaltam que o argumento de falha de mer-
cado para justificar financiamentos públicos negligencia o papel ativo, orientado 
para a missão desenvolvimentista, que os BDs exercem ao moldar e criar merca-
dos. Os investimentos orientados para a missão dos dois BDs líderes – BNDES e 
KfW – colocam o financiamento público no centro do processo de investimentos 
e inovações para responder aos desafios contemporâneos, e atingir as agendas de 
crescimento sustentável e inclusivo. 
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Os autores escolhem o KfW e o BNDES porque entendem que estes são os 
bancos públicos mais ativos nos investimentos de inovações e grandes desafios; ou-
tros bancos nomeados como similares são o CDB e o European Investment Bank 
(Mazzucato e Penna, 2015, p. 12). Para ilustrar esse argumento, afirmam que o KfW 
e o BNDES têm proporcionado muito mais do que empréstimos contracíclicos e 
investimentos em infraestrutura. Estes bancos direcionaram investimentos para áreas 
“inteligentes”, como as denominadas de green e a farmacêutica, e desenvolveram 
fundos públicos de venture capital para estimular a criação de novas empresas em 
áreas de alto risco.

As diferenças entre o KfW e o BNDES estariam nos ativos e no portfólio, apesar dos 
níveis semelhantes de lucratividade. O peso dos investimentos do BNDES na economia 
nacional é muito mais elevado do que o do KfW: 21% do crédito total no Brasil versus 
13% no caso da Alemanha. O KfW não investe em agricultura e o BNDES não tem 
provisão para ajuda internacional (nos moldes do KfW DEG) ou créditos para educação. 

Adicionalmente, o marco regulatório do KfW é específico. O banco respon-
de, desde 2013, diretamente ao ministro das Finanças, ao ministro da Economia 
e Tecnologia, e ao ministro de Assuntos Econômicos e Energia. Também aplica 
e cumpre certas regras do German Banking Act. Ao contrário, o BNDES, como 
qualquer outro banco público e privado no Brasil, é supervisionado pela Comissão 
de Valores Monetários (CVM) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que 
audita as operações do banco. Ambas as instituições praticam empréstimos diretos 
e indiretos por meio dos bancos privados (Mazzucato e Penna, 2015, p. 13). Uma 
parte dos fundos do BNDES vem do Tesouro, principalmente nos contextos de 
políticas contracíclicas (op. cit., p. 14). A tabela 9, a seguir, ilustra o desempenho 
comparativo dos BDs selecionados.

TABELA 9
BDs: análise comparativa

Bancos selecionados BNDES CDB KDB KfW Ziraat

País Brasil China Coreia do Sul Alemanha Turquia

Ativos totais (US$ milhões) 270.153,0 2.067.169,9 225.997,6 533.474,0 101.469,6

Recursos alocados (US$ milhões) 192.237,7 1.898.241,2 200.303,5 497.046,1 65.983,2

Lucro líquido (US$ milhões) 2.279,8 15.797,4 -1.707,7 2.106,5 1.836,9

Ratings1 AA- AA- AA AAA BBB-

Juros – captação cinco anos (%) 4,80     0,25 4,75

Return on equity2 (%) 14,78 11,74 -0,07 7,41 18,60

Controlador3 100% Tesouro 
Nacional

100% State-
-owned

100% State-
-owned

100% State-
-owned

100% State-
-owned

Fontes: VEB (2017, p. 6); KDB (2017a); relatório anual de 2016 do CDB; e demonstrações financeiras consolidadas em IFRS, de 
31 de dezembro de 2016, para BNDES, KfW e Ziraat.
Elaboração da autora.
Notas: 1 Classificação de crédito de acordo com as agências Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch.

2 Inclusos apenas passivos/obrigações remunerados (com juros).
3 Além do suporte implícito do Estado, alguns títulos são emitidos com garantia explícita do governo.
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Cabe lembrar que a internacionalização de empresas americanas, europeias 
e japonesas, a partir dos anos 1960, estava relacionada às políticas e às estratégias 
de Estado no pós-guerra focadas em acesso a mercados e/ou recursos naturais e às 
dinâmicas correspondentes do capitalismo global e da geopolítica da Guerra Fria. 
Considerando as dinâmicas de mudança e continuidade que informam o contexto 
da globalização do capitalismo e do neoliberalismo, e respectivas manifestações de 
variedades, este estudo mostra que a perspectiva histórica é crucial para análises 
contemporâneas e definição de eventuais papéis a serem cumpridos pelo BNDES 
e outros BDs de outros países ou regiões, incluindo o NBD. 

De certa forma, há similaridades com a política de Estado na China, com a 
estratégia Go Global (Wang, 2016) e o Silk Road, e os fundos de investimento e 
financiamento dos BDs na Turquia (Marois, 2012), que privilegiam os interesses do 
Estado na internacionalização de empresas (estatais e privadas) em setores estratégicos 
(para acesso a mercados e/ou recursos naturais na África e na América Latina, inte-
gração regional na Ásia e transportes marítimos para alavancar o comércio exterior).

Para implementar a estratégia Go Global e melhorar a estabilidade do for-
necimento externo de recursos, o CDB, por exemplo, tem exercido o importante 
papel de prover créditos para transações transfronteiriças das empresas chinesas 
e dos investimentos diretos, particularmente para projetos de recursos naturais e 
infraestrutura (Wang, 2016). 

Os levantamentos do BDC (2009), em 235 instituições de desenvolvimento 
em 92 países, e de Luna-Martinez e Vicente (2012), em noventa instituições em 61 
países, seriam importantes contribuições para o debate acerca do papel dos BDs. 
Em alguns países, os BDs podem ter significativa participação de mercado: o Ziraat 
Bank (denominado de Agriculture Bank por Luna-Martinez e Vicente) na Turquia, 
o BNDES no Brasil e o Land Bank nas Filipinas correspondem a 15%, 10% e 9%, 
respectivamente, dos ativos totais nos sistemas bancários nacionais (Luna-Martinez 
e Vicente, 2012, p. 14). As evidências quanto ao papel dos BDs em economias 
emergentes ou em desenvolvimento parecem não convencer as audiências da sua 
importância estratégica frente aos riscos dos financiamentos de longo prazo. 

Luna-Martinez e Vicente (2012) indicam, surpreendemente, que um gran-
de número de second-tier-only BDs (empréstimos concedidos apenas para outras 
instituições financeiras privadas que emprestam aos consumidores finais) está 
localizado na América Latina, entre eles o Fideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura (Fira) do México, o Ecuadorian Housing Bank do Equador, 
a Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) do Peru e o Fondo para el Fi-
nanciamiento del Sector Agropecuario (Finagro) da Colômbia. Fora da América 
Latina, instituições second-tier-only são: o National Bank of Agriculture and Rural 
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Development (Nabard) da Índia e o KfW (para clientes domésticos; para interna-
cionais, empresta por meio de operações diretas).

Exemplos de BDs que continuam a ter um papel ativo em prover serviços 
financeiros para os chamados setores estratégicos da economia incluem o KfW, o 
Japan Development Bank e o BDC. O KfW, em particular, recebe transferências 
do governo para financiar taxas de juros subsidiadas para um tipo específico de 
tomador. Por fim, no levantamento de Luna-Martinez e Vicente (2012, p. 12), o 
CDB está entre os BDs com um amplo mandato legal, portanto, há expectativa 
de que apoiem uma ampla gama de atividades e setores. 

Talvez mais importante seria qualificar, em estudos futuros, as diferenças 
entre os tipos de instituições de desenvolvimento: BDs; agências especializadas em 
crédito, garantias e equity; instituições multilaterais e regionais de financiamento 
do desenvolvimento; e, finalmente, agências de desenvolvimento internacional. A 
análise comparativa dos BDs selecionados sugere a sobreposição de práticas sem a 
devida problematização, o que implica comparações inadequadas. 
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