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UMA CARTOGRAFIA DO FINANCIAMENTO DO BNDES PARA EXPORTAÇÃO

Fernanda Lira Goes
Técnica de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea.

A política de apoio às exportações do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é realizada 
por meio de fi nanciamento nas modalidades pós-embarque 
e pré-embarque. Na modalidade pós-embarque, o banco 
fi nancia exportações para obras e serviços e também para 
bens de capital e demais operações. Após as contratações 
serem executadas, os fi nanciamentos são realizados por 
meio de desembolsos dos valores. No pré-embarque, há 
possibilidade de o fi nanciamento ser realizado anteriormente 
ao envio do produto.

A política de fi nanciamento do BNDES para 
exportação, como agente público do Estado brasileiro, 
posta-se sob perspectiva geopolítica. Na possibilidade 
de qualifi car essa política como ação de poder do Brasil 
na escala internacional, são observados dois aspectos: 
o contexto do fi nanciamento para exportação do 
BNDES e a política de fi nanciamento para exportação 
como geopolítica.

A linha de refl exão adotada em todo o texto 
é resumir um estado de questões para apontar a 
necessidade de alocar um debate sobre o fi nanciamento 
do BNDES como política de poder. Apesar do discurso 
de aproximação com países da América do Sul e 
Central e mesmo com o maior fortalecimento do 
diálogo com países da África, os desembolsos no 
período analisado – de 1998 a 2017 – seguem, 
majoritariamente, para os Estados Unidos, somando 
quase US$ 17 bilhões sobre um total de US$ 37 bilhões.
Como política pública assentada nos subsídios por meio 
de arrecadação pública, percebe-se certa necessidade de 
refl exão sobre a ampliação e o aprofundamento 
de informações e do processo decisório nas diversas 
modalidades de apoio.
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