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RESUMO 

 
 
O trabalho tem como objetivo analisar o papel do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) como ator relevante para a consolidação de um projeto hegemônico do Brasil, na 
América do Sul. O entusiasmo pela constituição de uma liderança regional veio sustentado na política 
de reorganização do capitalismo brasileiro. Neste contexto, o governo procurou adensar as relações 
com os países vizinhos através dos diversos planos de cooperação e programas nos quais 
participaram diferentes setores da administração estatal. É nesse quadro, do governo Lula da Silva que 
o BNDES passou a apoiar as operações das empresas brasileiras, ligadas especialmente aos projetos 
de integração regional, depois que o seu estatuto foi alterado no final de 2002. Assim, o Banco teve 
papel estratégico no reordenamento territorial da América do Sul, pois adotou políticas seletivas de 
financiamento que beneficiaram o capital estrangeiro articulado as empresas de capital nacional. A 
prática adotada pelo governo Lula da Silva foi promover a internacionalização das empresas brasileiras 
a partir de 2003, tornando-as competitivas no mercado internacional. Para isso, o apoio do Banco foi 
fundamental nos processos de fusões e de centralizações de capitais, aumentando o poder das 
chamadas “campeãs setoriais”, ou seja, as empresas de vários setores de mineração, petroquímica, 
construção civil, e telefonia. A ação do Banco privilegiou determinados agentes capitalistas que vêm 
interferindo na ocupação e na dinâmica dos territórios. Isso é preocupante em virtude da forma que 
esses territórios estão sendo expropriados, os interesses que estão em jogo e as estratégias colocadas 
em andamento pelos sujeitos hegemônicos. É importante atentarmos para as tensões que estão se 
constituindo no plano regional em virtude do encaminhamento da integração física da América do Sul. 
Há uma grande quantidade e diversidade de interesses em jogo produzindo um reposicionamento 
territorial das empresas. Nessa circunstância, ocorre a geração do seu reverso, ou seja, a emergência 
de atores sociais historicamente invisibilizados à cena política, reivindicando mudanças nas relações 
sociais e de poder. Assim, o papel da integração física/territorial, representado pela expansão da 
Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), procura impor às territorializações dos 
grandes negócios sobre os interesses das sociedades locais. Tal fato vem produzindo um campo 
privilegiado de disputa que ameaça instituir um novo desenho na geografia do subcontinente. 
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1- INTRODUÇÃO 
 
 

A política externa brasileira mais pró-ativa, na década de 2000, fortaleceu o papel do país nos 

debates sobre questões internacionais como direitos humanos, meio ambiente, crises financeiras, 

reformulação do Conselho de Segurança da ONU, entre outras. A defesa do multilateralismo junto a 

outros “países emergentes” e o aprofundamento da cooperação Sul-Sul no contexto pós-Guerra Fria, 

credenciaram o Brasil a candidatar-se como global trader e global player. Para o sucesso desse 

ambicioso projeto era fundamental que o país tivesse presença mais assertiva na América do Sul e 

consolidasse sua liderança no subcontinente. Assim, nos governos Lula da Silva (2003-2010), as 

relações com os países sul-americanos foram priorizadas na agenda brasileira. Dessa forma, 

sustentada por um discurso em defesa da integração regional, a região foi inserida ao espaço de 

atuação da burguesia brasileira internacionalizada.  

Depois do fracasso das experiências neoliberais e da paralisação do MERCOSUL, os países 

sul-americanos experimentaram um volume de crescimento que levou os presidentes a retomarem o 

projeto de integração regional. Tal fato foi possível em função da presença de um conjunto de recursos 

naturais estratégicos na região que atraiu novos Investimentos Externos Diretos (IED´s), principalmente 

do mercado chinês, demandante por commodities. Essa política desencadeou o desejo de uma 

inserção mais competitiva na economia internacional, para isso era importante aprofundar as relações 

interestatais através de uma integração física/territorial mais consistente. Por conseguinte, idealizou-se 

a implantação de redes de infraestrutura com o intuito de acessar tais recursos e dar maior flexibilidade 

ao território. Diante desse cenário promissor, os governantes criaram a IIRSA (Iniciativa de Integração 

da Infraestrutura Regional Sul-Americana), estruturada sinergicamente nos setores de transporte, de 

energia e de telecomunicações.   

A aproximação dos países do subcontinente permitiu avanços no plano institucional, já que a 

redução das tensões favoreceu os acordos bilaterais e multilaterais de cooperação em diferentes 

temáticas. Nesse contexto, tanto os investimentos quanto os empreendimentos transnacionais 

impuseram modificações profundas na fisionomia da América do Sul e deram à região feições de uma 

economia em vias de integração sob a égide de interesses capitalistas. A concretização de tão 

ambicioso projeto contou com o comprometimento das Instituições Financeiras Regionais (IFRs), do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e dos bancos nacionais, com maior destaque para o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Brasil. Dentre essas várias 

agências de fomento, o BNDES vem se destacando como aquela que tem conduzido o maior número 

de investimentos em estradas, gasodutos, portos, ferrovias, metrôs, aeroportos, hidrelétricas, entre 

outros, em grande parte nos países da América do Sul.  
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O trabalho tem como objetivo analisar a influência da conjuntura internacional na política 

externa do governo Lula da Silva para a América do Sul. Nesse cenário, o BNDES tornou-se um ator 

relevante para a consolidação da liderança regional do Brasil. A ação do Banco tem privilegiado a 

expansão das empresas brasileiras que vem interferindo na ocupação e na dinâmica dos territórios dos 

países vizinhos. Isso é preocupante em virtude da forma que esses territórios estão sendo 

expropriados, os interesses que estão em jogo e as estratégias colocadas em andamento pelos grupos 

hegemônicos. Assim, o papel da integração física/territorial, representado pelo avanço da IIRSA, 

ameaça impor às territorializações dos grandes negócios sobre os interesses das sociedades locais. 

Tal fato vem produzindo um campo privilegiado de disputa e conflito que ameaça instituir um novo 

desenho na geografia do subcontinente. 

 
2- A América do Sul na política externa dos governos Lula da Silva  
 
  

 A política externa é um importante instrumento de apoio às ações do Estado no cenário 

internacional. É nesse contexto que os governos buscam consolidar as suas aspirações em relação a 

outros Estados ou aos atores transnacionais (PINHEIRO, 2004). Dessa forma, é relevante a atuação de 

uma diplomacia capacitada e profissional para definir o posicionamento do país diante de determinadas 

conjunturas específicas e situações que afetam os “interesses nacionais”. Portanto, “a interação, 

conflitiva ou cooperativa, das políticas externas deve ser considerada como parte de um sistema 

mundial, constituindo, então, em seu conjunto, a política internacional” (VIZENTINI, 1999, p.134). 

A América do Sul sempre esteve presente na agenda da política externa brasileira, embora 

com relevância diferenciada. A preocupação imediata da diplomacia brasileira, até o início do século 

XX, esteve voltada para o reconhecimento da soberania nacional e a consolidação das fronteiras com 

os países vizinhos. Após ter atingido esses objetivos, o Brasil desejoso de projetar o status quo 

regional considerou principalmente o Cone Sul como uma espécie de condomínio, onde exerceria 

livremente sua influência, pois via o Norte do subcontinente como área de atuação norte-americana 

(BANDEIRA, 2009). Entretanto, esse posicionamento brasileiro esbarrou na postura hegemônica dos 

Estados Unidos que transformou a região em sua periferia imediata.  

Segundo PECEQUILO (2004), o nosso posicionamento periférico, subordinado à potência 

hegemônica não foi empecilho para o desenvolvimento de outras táticas, as quais objetivaram minorar 

essa situação subalterna e melhorar nossa inserção internacional. A crise do modelo agroexportador e 

a combinação de medidas urbano-industriais, a partir dos anos 1930, deram a política externa brasileira 

um forte componente desenvolvimentista.  
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As conjunturas críticas são geradas por uma combinação simultânea de 
transformações sistêmicas e domésticas: são momentos nos quais os padrões 
dominantes de desenvolvimento econômico interno e a inserção internacional se 
esgotam e uma nova coalizão sociopolítica emerge, alterando tanto a política 
econômica quanto a política externa ( LIMA e HIRST, 2009, p.46). 

 

Essa trajetória desenvolvimentista, intensificada a partir dos anos 1960, tornou a política 

externa um instrumento importante para as ações do Brasil nos cenários regional e internacional. A 

posição mais autônoma e independente possibilitou ao país defender a adoção dos instrumentos 

multilaterais tanto na dimensão política quanto na econômica. Embora essa última estivesse mais 

presente na condução diplomática junto a outros países com interesses similares, principalmente 

aqueles chamados de “terceiro-mundistas”. “Para um país com poucos elementos de poder, um dos 

trunfos essenciais são suas idéias ou, mais precisamente, as bases conceituais de suas ações 

internacionais” (FONSECA JR., 1998, p.358-359). 

As mudanças no quadro de poder mundial promovida pela atmosfera da Guerra Fria levou à 

política externa brasileira a se adequar ao ambiente mais globalizado. O posicionamento mais 

autônomo permitiu que o Brasil diversificasse os seus parceiros internacionais. Assim, apesar da 

manutenção da relação vertical Norte-Sul, em particular com os Estados Unidos, a diplomacia brasileira 

também intensificou o diálogo horizontal Sul-Sul1 e o eixo diagonal Sul-Leste, ou seja, com os países 

“terceiro-mundistas” e com os países socialistas respectivamente (VIZENTINI, 1999). 

 A conjuntura crítica dos anos 1990 trouxe mudanças severas na política econômica mundial 

com fortes reflexos para os países sul-americanos. A crise do modelo nacional-desenvolvimentista, 

desencadeada no contexto do fim da Guerra Fria e no fim dos regimes militares que governavam a 

região, restringiu a capacidade dos Estados de agir individualmente na formulação de políticas de 

“interesse nacional”. Tal realidade propiciou a ascensão de governos neoliberais que promoveram, 

embora com intensidades diferenciadas, em seus países, os ajustes estruturais e as reformas 

econômicas. Dentro dessas iniciativas, o retorno da estratégia regionalista foi concebido como uma 

medida reativa à competitividade global.  

A estratégia regionalista como resposta aos desafios impostos pela globalização 
representa uma mudança no modelo de desenvolvimento em que os países 
abandonam práticas intervencionistas estatizantes voltadas para a expansão do 
mercado interno e do capital nacional, que são características dos anos 1960-70, e 
adotam, em contraposição, políticas neoliberais que transferem para o mercado, 
principalmente aos setores exportadores, a tarefa de promover o desenvolvimento. 
Essa transição de modelos é o que permite aos Estados se imaginarem finalmente 

                                                 
1 Podemos destacar como exemplo, do ideário Sul-Sul, a criação da ALALC (Associação Latino-Americana de Livre 
Comércio), na década de 1960, cujo objetivo era ampliar as relações comerciais entre os países membros e diversificar a 
pauta de exportação da região. Porém, a ausência de institucionalidade somada à ascensão de governos militares à frente 
de grande parte dos Estados Latino-Americanos terminou por arrefecer as rivalidades entre os governos e neutralizar a 
cooperação política e econômica, contribuindo assim para o fracasso desse projeto de integração.    
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dentro de uma região, integrando suas economias com o objetivo de proteger-se; 
Estados, por sinal, bastante enfraquecidos com a crise fiscal que começa a despontar 
com mais força logo no início dos anos 1980 (LIMA e COUTINHO, 2007, p. 130). 

 

A promoção da integração regional estava focada no desenvolvimento do MERCOSUL, acordo 

originário do reaquecimento das relações diplomáticas e do arrefecimento das tensões entre Brasil e 

Argentina. Essa reaproximação permitiu aos países a consolidação de um regime de intercâmbio livre e 

a instituição de uma união aduaneira que foi estendida, pelo Tratado de Assunção de 1991, aos países 

limítrofes do Cone Sul, o Paraguai e o Uruguai. O MERCOSUL representava um marco histórico 

importante para a região, pois além de possibilitar o desenvolvimento dos países locais também 

funcionava como um instrumento de dissuasão entre as duas maiores economias da América do Sul. 

Essa aproximação favoreceu a constituição de uma área de paz e de confiabilidade mútua, pautada em 

valores democráticos; tornou o bloco em sujeito de direito internacional com capacidade de negociação 

em várias esferas; fortaleceu o poder de barganha do Cone Sul como bloco e alavancou a ideia de 

América do Sul2 a partir das negociações com a Comunidade Andina na Cúpula de Brasília de 2000 

(CERVO, 2002). 

No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1999) foi constituído o primeiro Plano 

Plurianual, posterior a Constituição de 1988, que tinha como finalidade ser um instrumento de 

planejamento da ação estatal. O presidente desejava recuperar a confiança e a credibilidade 

internacionais, para isso adotou reformas liberalizantes com o intuito de fortalecer a presença do Brasil 

no Sistema Internacional e promover mudanças relevantes na estrutura produtiva do país. Entretanto, o 

papel da política externa como instrumento de mobilização de recursos tanto no campo financeiro 

quanto no campo tecnológico foi negligenciado. Então, nesse período, a política externa apenas serviu 

de suporte aos processos de estabilização econômica, de reforma do Estado e de encaminhamento 

das privatizações.  

A intenção do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso (2000-2003) e de seu segundo 

Plano Plurianual era enfatizar o papel da política externa como elemento relevante para a estratégia de 

desenvolvimento. A orientação era aumentar a influência internacional do Brasil, porém para LIMA e 

HIRST (2009), não havia consenso sobre qual estratégia deveria ser privilegiada para alcançar tal 

objetivo. 

O primeiro, denominado busca por credibilidade, enfatizava a necessidade de 
enxergar o país pela perspectiva de seus potenciais parceiros. Sob essa ótica, o Brasil 
não teria um “superávit de poder” e, por consequência, a maior autonomia nacional 
derivaria “da capacidade de cooperar na criação de regras e instituições”. A outra 
estratégia priorizava o objetivo de autonomia e buscava maior projeção internacional e 

                                                 
2 A ideia de unidade a partir da América do Sul veio em substituição a de América Latina, visto que o México direcionou sua 
política para o bloco Norte Americano (NAFTA) conjuntamente com os países centro americanos e caribenhos que 
assinaram com os Estados Unidos os Tratados de Livre Comércio (TLCs). 
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manutenção de flexibilidade na política externa. Defende assim uma “política 
desenvolvimentista ativa”, a “colaboração com países com interesses similares” e a 
necessidade de se “articular um projeto nacional focado em superar os desequilíbrios 
sociais domésticos” (LIMA e HIRST, 2009, p. 49). 

  

A diplomacia brasileira, portanto, assumiu presença mais ativa na América do Sul através da 

expansão de uma série de cúpulas presidenciais nos anos 2000 e tornou-se mais presente na 

resolução de crises regionais. No âmbito internacional denunciou a retirada do debate do 

desenvolvimento dos foros multilaterais, defendendo sua retomada nos principais temas globais; 

enfatizou a importância do comércio mundial e a participação do país na Organização Mundial do 

Comércio (OMC); resgatou a discussão sobre as desigualdades sociais, o meio ambiente, a segurança, 

a democracia e os direitos humanos tanto na agenda doméstica quanto internacional. O empenho do 

presidente conferiu à política externa uma ação mais assertiva nos debates internacionais, transitando 

de um perfil de participação pela distância para a posição de autonomia pela participação (PINHEIRO, 

2004). 

O pensamento neoliberal que se tornou hegemônico na América do Sul, na década de 1990, 

produziu um conjunto de reformas estruturais, com o objetivo de estabilizar as economias e conduzi-las 

a um período de crescimento com inserção promissora na ordem global. A agenda de reformas foi 

ditada por agências governamentais e agentes financeiros que propuseram algumas metas aos países, 

como a reestruturação produtiva, a estabilização macroeconômica e a reforma do Estado. Entretanto, 

tais medidas não produziram os resultados esperados, pois a região continuou enfrentando graves 

crises fiscais, estagnação de suas economias com forte endividamento externo e pífios ganhos sociais. 

Em resposta ao fracasso da agenda neoliberal, a América do Sul passou por profundas mudanças nos 

anos 2000 com o surgimento de novas lideranças de orientação progressista e nacionalista (BRAGA, 

2012). 

Ao analisarmos a política externa brasileira e o papel que a América do Sul terá nas 

administrações do governo Lula da Silva, devemos levar em consideração os efeitos das crises da 

década de 1990 ; a conjuntura internacional balizada pela emergência de um eixo de desenvolvimento 

constituído pelas “potências emergentes” (China, Índia, África do Sul e Rússia) ; a conjuntura regional 

que redesenha a geopolítica através da ascensão de governos de ideologia nacional-

desenvolvimentista ; a renovação das esperanças na constituição de uma integração multinível ; os 

interesses e ambições do Brasil no cenário mundial beneficiado pelo aumento dos preços das 

commodities ; a estabilidade de sua economia e os recursos de poder disponíveis para a sua projeção 

no cenário internacional. “Essa combinação vem propiciando o desenho de políticas assertivas, que 

somam posturas individuais brasileiras com posições coordenadas com outros países em 
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desenvolvimento em temas de comércio, reforma financeira, mudança climática, cooperação 

internacional, paz e segurança” (HIRST, LIMA & PINHEIRO, 2010, p.1). 

O ativismo do governo Lula procurou aproveitar a credibilidade do país no cenário internacional 

para a formação de consensos em projetos externos com os demais “países emergentes”, como forma 

de contrapor as ações unilaterais das grandes potências. Baseado no multilateralismo universal, o 

Brasil articulou junto aos governos da Índia, da China e da África do Sul a criação do G-20 no âmbito 

da rodada de Doha que visava discutir os subsídios agrícolas que os países europeus e os Estados 

Unidos dão aos seus agricultores, reduzindo assim, mercados para seus produtos. Nos foros 

ambientais, o Brasil adotou uma postura mais assertiva ao propor metas de redução de emissão de 

carbono e cobrar maior responsabilidade dos países mais poluidores. Na esfera da segurança coletiva, 

o país teve participação ativa no Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), 

abandonando a posição da não intervenção, ao aceitar o comando da MINUSTAH (Missão de 

Estabilização de Nações Unidas em Haiti) a partir de 2004. Tais medidas credenciaram o Brasil a 

pleitear uma vaga permanente no Conselho de Segurança, juntamente com a Alemanha, Índia e Japão 

que formaram o G-4. 

No Cenário Global, o Brasil agia com maior desenvoltura a partir da consolidação de acordos 

com os BRIC(AS) (Brasil, Rússia, Índia, China e posteriormente a África do Sul) no tocante as cotas do 

FMI (Fundo Monetário Internacional) e com o IBAS (Índia, Brasil e África do Sul) buscava lutar por 

reformas nas Nações Unidas, fortalecer seus interesses nas negociações internacionais e desenvolver 

a cooperação técnica em várias áreas. Já na crise financeira de 2008, a diplomacia brasileira participou 

da criação de um novo G-20 para essa temática, defendendo um esforço global para o 

encaminhamento de soluções contra o capital especulativo e do tratamento no plano multilateral dos 

desequilíbrios cambiais.   

A participação do Brasil nos foros de governança global reflete não apenas uma 
política pró-ativa de constituição de ‘coalizões de geometria variável’, envolvendo 
algumas nações emergentes, como os limites derivados das carências de recursos de 
poder que permitam ao país uma carreira ‘solo’ em instâncias globais (HIRST, LIMA e 
PINHEIRO, 2010, p.8). 

 

O entusiasmo pela intensificação das relações Sul-Sul está articulado à promoção da América 

do Sul à lista de prioridades na política externa dos governos Lula da Silva. Isso implicou a combinação 

de temas que resgatavam tanto a questão do desenvolvimento, como por exemplo, o combate a 

pobreza e a criação da Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA) em 2004, posteriormente 

rebatizada de União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) em 2008, quanto ações que influenciavam 

os resultados da política doméstica dos Estados da região. 
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Nas análises de LIMA e HIRST (2009), podemos observar três premissas centrais que guiaram 

a política brasileira dos governos Lula da Silva para a América do Sul: a primeira procurava estreitar os 

laços com a Argentina através do fortalecimento do MERCOSUL. Havia uma expectativa que os 

impasses anteriores entre os dois países poderiam ser superados a partir de negociações bilaterais. Na 

visão argentina isso se traduziria na aceitação do Brasil quanto à adoção pelo país de mecanismos de 

salvaguarda. Essa expectativa foi rejeitada pelo Brasil diante do elevado número de produtos 

industrializados nacionais que ainda ficam retidos na alfândega argentina. Isso implica desafios para a 

administração da presidenta Dilma na busca de soluções para superar a paralisação do bloco. 

A segunda relaciona-se aos efeitos que a democracia brasileira poderia ter sobre a 

estabilização da região. A promoção de instituições e valores democráticos mais consistentes têm 

imposto ao Brasil grandes desafios diante das turbulências da política regional, principalmente em 

relação aos países andinos. Tal realidade tem levado o país a se afastar do comportamento anterior, 

ou seja, do princípio da não intervenção, como pode ser exemplificado no envolvimento nas crises da 

Venezuela, Bolívia, Equador e Haiti, no Caribe. Essa postura tem encontrado vozes dissonantes na 

opinião conservadora brasileira que alega problemas para o país ao se envolver em associações com 

lideranças populistas antiamericanas.  

A terceira estaria condicionada ao reconhecimento da liderança regional do Brasil pelos demais 

países já que essa posição fortaleceria as aspirações globais do país. Esse aspecto ambicioso vem 

enfrentando oposição dos vizinhos sul-americanos que não respaldaram a posição do Brasil tanto nas 

eleições para o cargo de diretor-geral da OMC (Organização Mundial do Comércio) quanto na 

candidatura brasileira para o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). Assim, além de não 

contar com o apoio imediato e automático para suas pretensões regional e internacional, o Brasil vê os 

seus interesses limitados pelo poder dos Estados Unidos na região e pelas aspirações da China junto 

aos seus vizinhos sul-americanos. 

Embora a América do Sul tenha produzido um conjunto de iniciativas de integração regional, 

ainda é baixo o seu caráter institucional. A retórica diplomática ameaça qualquer proposta mais 

consistente entre os países, o que pode favorecer a tendência à fragmentação regional. Para a política 

externa brasileira, a discussão sobre um ordenamento da América do Sul a partir dos projetos de 

integração regional, tem se tornado um desafio em virtude das prioridades dos líderes sul-americanos 

nem sempre serem convergentes. Tais desafios tende a exigir do Brasil maior flexibilidade em suas 

decisões, já que, se no meio internacional o país possui um ativismo reconhecido, no contexto regional 

existe uma inconsistência de sua posição e de sua atuação como líder. Mesmo que haja uma afinidade 

ideológica entre os presidentes isso não significa aceitação automática às posições do Brasil nos temas 

regionais e internacionais. Busca-se, a despeito de todas as dificuldades e divergências, a criação ou 
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aprofundamento de um arcabouço institucional capaz de garantir maior estabilidade, previsibilidade e 

impacto das interações intra-regionais. 

 
3- O BNDES e a IIRSA na agenda dos governos Lula da Silva 
 
 

A década de 1950 evidenciou as assimetrias socioeconômicas entre os Estados Nacionais que 

ingressaram na ONU. Foi a partir das denúncias realizadas pelo Movimento dos Países-Não Alinhados, 

crescente nesse período, que a discussão ganhou fôlego. O Movimento propôs o deslocamento do 

diálogo Norte-Norte (influenciado pela atmosfera da Guerra Fria), até então priorizado, para a esfera 

Norte-Sul. Nesse contexto, portanto, ocorreu a fundação de bancos de desenvolvimento com intuito de 

viabilizar a industrialização dos países com perfil semelhante. Então, podemos observar que a criação 

do BNDES no Brasil estava inserida em um processo mais amplo, incorporando países como a 

Turquia, o México, a Coreia do Sul, a Índia e a Argentina. Porém, o BNDES se diferenciou das 

instituições análogas, pois em vez da extinção, o Banco se adequou às mudanças conjunturais, 

principalmente às reformas liberalizantes, se tornando uma das principais fontes de financiamento no 

mundo. 

O BNDES foi criado em 1952 com o objetivo de consolidar a estrutura industrial brasileira, 

baseada no tripé: capital privado nacional, capital multinacional e capital estatal, no momento em que 

se configurava no país o nacional-desenvolvimentismo. Assim, durante um longo período o Banco foi 

responsável por prover a infraestrutura e impulsionar o plano de desenvolvimento econômico nacional3.  

 A crise dos anos 1980 inverteu as funções do BNDES que passou a direcionar recursos para 

os setores de exportações. O objetivo em cumprir as metas de superávits comerciais privilegiou as 

empresas estatais e privadas atuantes no comércio exterior. Por conseguinte, essas mudanças 

revelaram como os efeitos conjunturais neoliberais interferiram no papel do Banco e na reestruturação 

da economia brasileira. 

Segundo COSTA (2001), nos governos neoliberais de Fernando Collor, de Itamar Franco e, 

principalmente, de Fernando Henrique Cardoso, a preocupação com a estabilização da economia levou 

a diminuição do interesse dos governos pelo tema do desenvolvimento. Isso implicou mudanças na 

trajetória do Banco que perdeu posição de poder tanto na trama governamental quanto na condução da 

política industrial e, consequentemente, no planejamento territorial brasileiro. 

                                                 
3
Segundo COSTA (2011) a industrialização é o motor básico do desenvolvimento; o BNDES é um agente de mudança; o 

desenvolvimento necessita de um forte empresariado nacional; o crescimento industrial deve ser baseado no 
aproveitamento dos recursos internos e no desenvolvimento de uma tecnologia nacional; o desenvolvimento deve resultar 
no aumento do emprego e na atenuação dos desequilíbrios regionais. 
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Baseado no modelo de “integração competitiva” e no aumento de liberalização das empresas 

(reestruturação produtiva), os técnicos do BNDES procuraram conduzir a política de abertura 

comercial, as privatizações e a transferência do patrimônio público para a iniciativa privada. O caminho 

de tais reformas no governo de Fernando Henrique Cardoso desfigurou a função do banco estatal, que 

passou a centralizar os capitais decorrentes dos Investimentos Diretos Estrangeiros (IDEs) e direcioná-

los para o circuito produtivo, preferencialmente aqueles considerados estratégicos e relacionados às 

atividades extrativistas. Dando continuidade a sua reconfiguração, o Banco foi facilitador das alianças 

empresariais público-privadas, promovendo a internacionalização de muitas empresas brasileiras que 

passaram a funcionar articuladas ao capital estrangeiro. 

Para potencializar a presença brasileira na região e reforçar os pilares da política externa do 

país, o Banco priorizou a redução dos custos do comércio exterior, intensificando o intercâmbio 

comercial entre os países sul-americanos a partir do aprofundamento da integração regional. Nesse 

cenário, o objetivo era aumentar à competitividade da América do Sul e financiar as exportações de 

produtos e serviços de engenharia brasileiros a partir da conexão física/territorial da região (BNDES, 

2004).  

Segundo CERVO (2002) eram três argumentos vistos como a favor dessa integração: a) a 

expansão dos interesses comerciais e empresariais brasileiros sobre a região; b) a consequente 

elevação de seu desempenho e competitividade; c) a percepção de que a proposta norte-americana 

procurava esvaziar a liderança brasileira em benefício próprio. O governo de Fernando Henrique 

Cardoso, então, convocou a primeira reunião dos presidentes da região para a Cúpula de Brasília de 

2000, dando origem a IIRSA, posteriormente intensificada nos discursos do governo Lula da Silva.  

 

A integração das cadeias produtivas dará a nossos países melhores condições 
para a inserção competitiva na economia globalizada. O alicerce da Comunidade 
Sul-Americana é a integração da infra-estrutura física. Estamos dando passos 
firmes na execução dos projetos que elegemos como prioritários no marco da 
Iniciativa de Integração da Infra-Estrutura Regional Sul-Americana, IIRSA. 
Avança, significativamente, a criação de uma malha de conexões energéticas, 
viárias e de comunicações entre os nossos países. De Norte a Sul, de Leste a 
Oeste, estamos impulsionando a construção de estradas, hidrelétricas e gasodutos. 
Essas obras têm forte impacto multiplicador sobre a geração de empregos, a 
captação de investimento, o estímulo ao comércio e a melhoria das condições de 
vida de nossas populações. (LULA DA SILVA, 2003, p.57) 

 

 A iniciativa de Fernando Henrique Cardoso visava integrar a malha logística brasileira a dos 

países vizinhos, para isso era fundamental alterar as legislações, normas e regulações nacionais com 

intuito de intensificar o comércio regional e internacional. Dessa forma, propiciaria ao empresariado 

brasileiro e estrangeiro estender os seus lucros para além da fronteira brasileira. Também podemos 
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perceber um discurso entusiasta nas palavras de Lula da Silva que vislumbrava melhores condições de 

vida para as sociedades sul-americanas a partir da adesão dos países ao conjunto de obras da IIRSA. 

Essas obras materializariam dez eixos de integração e desenvolvimento, criando corredores que 

capturariam vultosos investimentos e articulariam a economia regional aos mercados globais. 

Esse ambicioso projeto de infraestrutura de transporte, de energia e de comunicações, 

desenharia para os territórios do continente, segundo os analistas macroeconômicos, a possibilidade 

da implantação de uma governabilidade regional de caráter integrativo, propiciando às lideranças locais 

instrumentos de alianças participativas que visassem o desenvolvimento dos países do continente e de 

suas sociedades. Porém, essa perspectiva de integração regional não passou de uma retórica, pois a 

exploração de matérias primas “está alterando as condições de vida por seu caráter massivo e por 

responder a necessidades alheias as das sociedades locais” (CECEÑA, 2009, p.208).  

Essa organização do território em Eixos4 voltados preferencialmente em direção às áreas 

potencialmente dinâmicas se originou das estreitas relações da IIRSA com os planos brasileiros de 

integração nacional financiados pelo BNDES. O conjunto de projetos da IIRSA exigirá elevados 

financiamentos que estarão a cargo do BID, da Corporação Andina de Fomento (CAF), do Fundo 

Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), além dos aportes do BNDES.Tais 

diretrizes foram pensadas através do documento nomeado de “Infraestrutura para o Desenvolvimento 

Sustentado e Integração da América Latina” de autoria da equipe do ex-presidente da Companhia Vale 

do Rio Doce, senhor Eliezer Batista da Silva, e implementado pelo Ministério do Planejamento (MP) no 

Plano Plurianual de 1996-1999 do governo de Fernando Henrique Cardoso. Os eixos de 

desenvolvimento propostos tinham a intenção de organizar ao redor das vias de conexão uma eficiente 

malha logística de corredores de exportação dos produtos regionais, direto para o mercado externo de 

commodities.  

 

As estratégias de integração foram elaboradas a partir da análise da localização das principais 
riquezas naturais da América do Sul, as formas como poderiam ser utilizadas e a infra-
estrutura necessária para seu aproveitamento, considerando: as oportunidades mais evidentes 
de integração física; a consolidação das cadeias produtivas competitivas e a redução de 
custos. Almeja aumentar a fluidez do território para facilitar o escoamento de recursos naturais 
e dos principais produtos da pauta de exportação dos principais países do subcontinente. 
(VITTE, 2005, p.3) 

 

O trajeto das rotas da IIRSA ao invés de atender aos imperativos ambientais e sociais acabou 

adotando outros critérios de funcionamento, ou seja, assegurou, “não só a extração de recursos de 

cada uma de suas partes, mas também que esta extração seja realizada de maneira articulada. Os 

                                                 
4
 Para um maior aprofundamento sobre os “eixos nacionais de desenvolvimento e integração” conferir em GALVÃO & 

BRANDÃO (2003) e ACSELRAD (2001). 
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interesses nacionais ou locais são vinculados com interesses transnacionais e, inclusive, estratégicos” 

(CECEÑA, 2009, p.209). 

Vencer as barreiras físicas, legais e sociais para poder implementar a IIRSA supõe 
redesenhar a geografia, a legislação dos estados e as relações sociais. Considera-se 
o continente sul-americano a soma de cinco “ilhas” que devem ser unidas: a 
plataforma do Caribe, a cordilheira andina, a plataforma atlântica, o enclave 
amazônico central e o enclave amazônico do sul. Os eixos de integração e 
desenvolvimento atravessam essas “ilhas” e rompem sua unidade, o que na 
linguagem tecnocrática denominam-se “barreiras” naturais (ZIBECHI, 2012, p.236). 

  
Os investimentos em infraestrutura de transportes permitiram que os recursos estratégicos nos 

territórios sul-americanos estivessem disponíveis para o saque das empresas, mesmo aquelas de 

caráter local que aos poucos foram se internacionalizando tanto a partir do apoio dos seus Estados 

quanto da presença do capital internacional. Esse ocorreria por meio da venda de ações na bolsa de 

valores de Nova York, como exemplificado no caso Vale do Rio Doce (CECEÑA, 2009).   

A discussão sobre um ordenamento territorial da América do Sul a partir dos projetos de 

integração regional, tem se tornado um desafio em virtude da fragilidade institucional, das diferenças 

ideológicas e da falta de consenso entre os líderes sul-americanos sobre as vias de desenvolvimento 

econômico a seguir. A aproximação com os países vizinhos, defendida pelos governos Fernando 

Henrique Cardoso e Lula da Silva foi vista como fundamental para o fortalecimento do país no cenário 

internacional. Para isso, a diplomacia brasileira precisou desenvolver esforços que superassem tanto 

às resistências das elites brasileiras quanto às desconfianças dos demais Estados diante da 

desenvoltura do Brasil nos foros internacionais. Assim, para construir uma liderança na região, o 

governo brasileiro veio dedicando atenção aos processos de cooperação, procurando dar êxito a uma 

governança regional. 

 
 
4- O BNDES e a internacionalização das empresas brasileiras: Megaprojetos e conflitos na 
América do Sul 
 
  

Os processos da globalização intensificados na década de 1990, desencadearam um ambiente 

de mudanças na forma de gestão e organização das empresas. A redução das barreiras alfandegárias 

e não tarifárias e o aumento da competitividade entre empresas brasileiras e subsidiárias estrangeiras 

no mercado interno, instituíram um processo seletivo no qual os grupos mais adaptados a essas 

transformações conjunturais puderam sobreviver e buscar alternativas de crescimento. Foi em meio a 

tal cenário de reestruturação produtiva que o governo brasileiro alterou a diferenciação entre empresa 

nacional e estrangeira, promovendo a concentração de capital nas mãos de um número reduzido de 

grandes empresas. Portanto, as práticas neoliberais foram as responsáveis por reorganizar o 
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capitalismo brasileiro, consolidando importantes conglomerados privados nacionais e fortalecendo os 

conglomerados estrangeiros instalados no país. Para tal sucesso, esses grupos foram beneficiados 

pelos recursos públicos, representados preferencialmente pelo BNDES e os fundos de pensão estatais 

(Previ, Petros, Funcef). 

Em 2002, o estatuto do BNDES foi alterado para apoiar as operações das empresas brasileiras 

voltadas ao exterior, especialmente aos projetos de integração regional. Assim, o Banco passou a atuar 

com mais desenvoltura na IIRSA, apoiando com somas milionárias as grandes empresas que têm 

interferido com suas obras no reordenamento territorial da América do Sul. O desejo de elencar o Brasil 

a categoria de global player levou o governo de Lula da Silva a privilegiar as “campeãs setoriais”, ou 

seja, os grandes grupos privados,tornando-os competitivos no mundo. Por conseguinte, o Estado se 

converteu em promotor de fusões e incorporações e um articulador para as maiores empresas do país. 

 

Por trás de uma grande empresa há sempre um Estado forte, que a financia e 
estrutura o campo jurídico e político para que ela atue. E por trás de um Estado 
hegemônico há sempre empresas transnacionais que atuam dentro e fora do país, 
levando sua marca e criando sua imagem junto à imagem do país potência 
(Mendonça e Garcia, 2012, p.2). 

 

O entusiasmo pela intensificação das relações Sul-Sul, apontava para uma maior articulação 

do país com a América do Sul, já que o presidente Lula defendia que o aumento da complementaridade 

entre as economias poderia consolidar um desenvolvimento da região. O discurso pautado numa 

política de cooperação técnica e na instalação de uma infraestrutura mais moderna permitiu o avanço 

das oportunidades de negócios para empresas brasileiras, como a Petrobrás, o Banco do Brasil, a 

Odebrecht, a Camargo Correa, a Gerdau, a Votorantim, a Vale do Rio Doce, o JBS-Friboi, a 

Companhia Siderúrgica Nacional, a Andrade Gutierrez, entre outras, e os grupos internacionais a elas 

associados. Assim, a combinação entre governos e empresas locais resultou em benefícios 

significativos para ambos (CECEÑA, 2009). Nesse cenário de competitividade, o BNDES operou por 

meio da transferência de um volume expressivo de recursos públicos, através de créditos subsidiados, 

para os grandes grupos econômicos e empresas que atuavam preferencialmente nos setores de 

commodities. 

Segundo ZIBECHI (2012), o Brasil com essa política vem se tornando em um centro autônomo 

de acumulação de capital, visto que as grandes empresas multinacionais brasileiras estão entre as 

mais importantes do mundo em vários setores, devido ao apoio do Estado. Tal situação é preocupante 

porque está se desenhando uma nova arquitetura política, econômica e de infraestrutura da região sul-

americana a qual estaria se convertendo em periferia do Brasil. Isso é exemplificado pelo autor através 

da presença crescente do país nas economias, principalmente do Uruguai, da Bolívia e do Paraguai. 
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Senhores empresários e executivos. Essa nova etapa do desenvolvimento 
brasileiro exigirá criatividade e virtuosismo no campo da governança corporativa e 
excelência em matéria de gestão. Estou confiante de que caminharemos a passo 
firme e acelerado na direção da capacitação e do fortalecimento do nosso sistema 
empresarial, sintonizados, sobretudo, com os cada vez mais exigentes requisitos do 
mercado de capitais e do sistema de crédito. As empresas nacionais continuarão 
recebendo, como sempre, firme apoio financeiro do BNDES, mas esperamos 
colaborar, além disso, para o aperfeiçoamento dos seus padrões de governança, 
para o avanço da qualidade das suas estratégias de inovação e, quando pertinente, 
para a internacionalização de suas operações. As empresas transnacionais aqui 
instaladas e as novas investidoras estrangeiras terão todo o apoio necessário para 
fortalecer o papel das suas operações brasileiras especialmente em matéria de 
exportação e de adensamento das atividades tecnológicas no país (COUTINHO, 
BNDES, 2008, não paginado). 

 

O discurso do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, ratificou a política do governo Lula da 

Silva de apoiar financeiramente a internacionalização das empresas nacionais e as ações das 

empresas estrangeiras na América do Sul. Essa postura de aprofundar o entrelaçamento entre as 

empresas privadas e os atores estatais foi iniciada durante os processos de privatizações do governo 

Fernando Henrique Cardoso e intensificada pelo seu sucessor. Segundo LAZZARINI (2011), nos 

governos Lula da Silva em vez de presenciarmos a diminuição do papel do Estado na economia 

brasileira, o que ocorreu foi o aumento do seu poder decisivo em muitas empresas privadas. Tal fato 

está relacionado a associação entre o BNDES e os fundos de pensão estatais que detêm parcelas 

expressivas de ações das mesmas. “Em 1996, o BNDES tinha participação em 30 grandes empresas 

brasileiras. Em 2003, o primeiro ano do Lula, já era acionista de 53 empresas, e em 2009 chegou a 90. 

Se a isto se soma a presença dos fundos, petros, previ e funcef, o Estado está presente em 119 

empresas em 2009” (ZIBECHI, 2012, p.183).  

O governo brasileiro, através do BNDES, veio canalizando um volume expressivo de capital 

para a América do Sul, com o objetivo de aumentar o seu excedente e capturar as oportunidades do 

comércio mundial. Nesse cenário, o BNDES também reforçou a política externa mais ofensiva do 

governo Lula da Silva, ao introduzir várias medidas de financiamento que beneficiaram massivamente 

as multinacionais brasileiras atuantes na região. O crédito público bancário não esteve apenas restrito 

aos empréstimos, mas também facilitou o acesso aos fundos de investimento e atuou como 

colaborador na aquisição e fusões5 de empresas em outros países.  

                                                 
5
 Conferir em ZIBECHI (2012) ZIBECHI, Raúl. Brasil potência: entre a integração regional e um novo imperialismo, Rio de 

Janeiro : Consequência , 2012.  
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Tais negócios consolidaram a presença das empresas brasileiras no mercado regional, como 

por exemplo, a Petrobras que adquiriu a Argentina Pecom, do setor de petróleo e gás, a SiderPeru, 

comprada pela Gerdau, e a aquisição de unidades, do setor de alimentação, na Argentina e Uruguai, 

realizada pelo frigorífico JBS-Friboi, com a ajuda das ações e bônus comprados pelo BNDES a essas 

transnacionais brasileiras (GUDYNAS, 2009) . 

Essa atuação mais agressiva pela competitividade no continente levou o BNDES a expandir 

suas intervenções de maneira seletiva, favorecendo as multinacionais brasileiras nos processos de 

capitalização, de gestão, de governança e de internacionalização de operações nos setores de 

mineração, de siderurgia, de metalurgia de não-ferrosos, de celulose e papel e de petroquímica. Mas 

devemos também ressaltar a agroindústria da soja e derivados, do suco de laranja, de carnes, do fumo 

– sublinhando, finalmente, as cadeias de açúcar e álcool e de biocombustíveis (COUTINHO, 2008). 

Nesses setores de exploração de commodities há quase uma predominância de grupos 

estrangeiros, preferencialmente de capital norte-americano, que têm se aproveitado do financiamento 

do BNDES para direcionar os investimentos dessa instituição segundo os seus interesses. Assim, 

segundo GARZON (2009), o acoplamento da economia da América do Sul aos fluxos globais não se 

realiza sem a intermediação brasileira, ou seja, de seus setores internacionalizados aliados ao Estado 

brasileiro, que os fortalece. Também nesse mesmo contexto, CECEÑA (2009) questiona se a IIRSA é 

um projeto dos Estados sul-americanos ou uma exigência dos grandes capitais que determinam as 

políticas desses Estados com o objetivo de se beneficiarem.  

Para FONTES (2010), é esse processo de exportação de bens e de capitais brasileiros, 

preferencialmente para países da América do Sul e África, que a dominação interna do capital se 

complementa, “mas também impulsionando expropriações de populações inteiras das suas condições 

de produção (terra), de direitos e de suas próprias condições de existência ambiental e biológica” 

(p.149). 

 Uma vez apontada essa parceira perversa entre os financiamentos públicos e o capital 

estrangeiro, a integração regional está fugindo de seu real objetivo, isto é, a produção de sinergias 

entre as políticas nacionais, pautadas em uma relação de benefícios mútuos, e o equilíbrio social e 

ambiental, voltado para atender os interesses coletivos. Na realidade, a condução do processo de 

integração regional está muito mais direcionada para o estabelecimento de conexões entre aqueles 

territórios de maior distribuição de recursos hídricos, de minerais, de biodiversidade, de terras 

agricultáveis, constituindo, assim, um espaço regional articulado à rede global (HAESBAERT, 2010), 

enquanto outros são desarticulados pelo capital estrangeiro com o aval do Estado nacional. 

A política exterior do governo Lula da Silva se tornou um instrumento relevante para a 

concretização do modelo de desenvolvimento pautado na internacionalização das empresas brasileiras. 
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A “escolha” por determinados grupos empresariais não está restrita apenas a capacidade de competir 

nas esferas regional e global, mas como tais grupos estão inseridos no aparelho estatal através das 

relações de “amizades” e lobby ; qual o peso que os empresários tem para influenciar tanto a política 

aplicada ao ambiente doméstico quanto a condução da política externa e porque determinadas 

empresas são beneficiadas por grandes obras, recebem maiores créditos e incentivos fiscais. Esta 

estreita vinculacão entre os grupos hegemônicos e o Estado reforça o entendimento sobre quem 

formula e decide os rumos da política externa e quais os interesses que estão em jogo. 

 

Na análise da política externa, emergem duas questões de fundamental importância: 
em primeiro lugar, quem a formula e, em segundo, de que forma que ela se articula à 
política interna. (...)qualquer estudo empírico mais aprofundado demonstra que os 
rumos e as decisões da política externa não são definidos pelo conjunto do bloco 
social de poder que dá suporte a um governo, mas por alguns setores hegemônicos 
desse bloco. É preciso considerar que, graças à porosidade do estado moderno, 
lobbies e grupos de interesse conseguem influir em determinadas áreas da política 
externa (VIZENTINI, 1999, p. 134-135). 

 

Essa relação imbricada entre o BNDES e as empresas transnacionais vem causando 

constrangimentos e conflitos nos territórios onde os projetos estão dispostos. Há uma ação combinada 

desses agentes, visto que as grandes transnacionais possuem um foco de interesse na exploração de 

recursos do setor energético e do agronegócio, enquanto a infraestrutura fica a cargo das construtoras 

locais. Essa associação impõe exigências aos países, obrigando-os a garantir o pagamento das 

construções, mesmo que ocorram problemas técnicos. Além disso, créditos são condicionados à 

preferência de uma construtora brasileira, que pode ser a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, a OAS, a 

Camargo Correa ou a Queiroz Galvão, na direção das obras, e a força estatal é usada para conter as 

manifestações populares contrárias à continuidade dos projetos (CECEÑA, 2009).  

A expansão para a região tem sido marcada por conflitos entre empresas e governos, 
muitas vezes por não cumprimento quem tem causado situações ríspidas e conflitos 
diplomáticos. No entanto, algumas multinacionais vêm tentando se colocar como 
representantes do Brasil no exterior em sintonia com a política oficial do governo, o 
que faz com que os interesses empresariais se confundam com os interesses 
nacionais (ZIBECHI, 2012, p.198). 
 

De acordo com ZIBECHI (2012), entre 2002 e 2004 as empresas brasileiras instalaram 14 

novas fábricas na América do Sul, tornando a região prioritária para suas ações, principalmente as 

áreas onde estão sendo construídas as obras da IIRSA. Portanto, longe de produzir sinergias pautadas 

em princípios de justiça social e ambiental, a IIRSA passa a ser vista muito mais como um projeto das 

grandes transnacionais que se utilizam do financiamento do BNDES para viabilizar as suas ações 

dilapidadoras. Por conseguinte, desorganizam e desagregam o território, já que tais empresas impõem 

cegamente uma multidão de nexos que refletem os seus próprios interesses. 
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Essa reconfiguração territorial, estruturada pelas transnacionais com o apoio do BNDES, 

enfrenta a luta política de uma rede de entidades sociais6 que procuram reinventar o território. “Pensar 

a terra a partir do território implica pensar politicamente a cultura. Assim, eram racionalidades distintas 

em conflito. Concretamente a luta política era também uma luta para afirmar outras epistémes” 

(PORTO-GONÇALVES, 2008, p.157). Nesse contexto, inventou-se uma determinada territorialidade 

que flexibilizou a visão do que seja o território, ou seja, um campo de forças, “uma teia ou rede de 

relações sociais que a par de sua complexidade interna define, ao mesmo tempo, um limite, uma 

alteridade” (SOUZA, 1995, p.86). 

A atuação do BNDES como uma das principais instituições que promovem a aceleração do 

desenvolvimento regional tem privilegiado agentes capitalistas que vêm interferindo na ocupação e na 

dinâmica dos territórios. Isso tem se tornado preocupante em virtude da forma como esses territórios 

estão sendo expropriados, dos interesses que estão em jogo e das estratégias colocadas em 

andamento pelos sujeitos hegemônicos. 

O papel logístico do Estado brasileiro, então, representado pela expansão da IIRSA, tem 

respaldado a imposição das territorializações dos grandes negócios sobre os interesses das 

sociedades locais. O encaminhamento dado a esse projeto de integração tem afetado diferentemente 

países, regiões setores sociais, pois a inserção dos mesmos no mercado mundial ocorre de maneira 

desigual, ou seja, produz “ganhadores” e “perdedores” de acordo com os recursos que possuem 

(ZIBECHI, 2012). 

Nos últimos anos vêm crescendo as denúncias sobre os impactos que as obras financiadas 

pelo BNDES têm causado no Brasil e nos países vizinhos. As promessas de uma integração regional 

pautada na justiça social e no respeito ao meio ambiente não se concretizou. É notório o avanço das 

assimetrias socioespaciais a partir da construção de gasodutos, oleodutos, hidrelétricas e estradas, que 

seguem os interesses das grandes empresas e não das comunidades locais. 

Em 2009 seu orçamento atingiu 160 bilhões, priorizando largamente o 
financiamento de multinacionais brasileiras e estrangeiras dos setores de etanol, 
hidroeletricidade, papel e celulose, mineração e siderurgia, e agropecuária, com 
elevados custos socioambientais. No ano passado, apenas 10% dos 
financiamentos foram direcionados aos micro e pequenos empreendimentos. A 
Plataforma BNDES reivindica que o Banco fomente o desenvolvimento que não 
concentre renda, não promova a exclusão de direitos e contribua para a superação 
de desigualdades (Plataforma BNDES, 2009, não paginado). 

 Em 2009, o Rio de Janeiro sediou o I Encontro Sul-Americano de Populações Afetadas pelos 

Projetos Financiados pelo BNDES. O evento, organizado pela Plataforma BNDES7, reuniu mais de 30 

                                                 
6
 Conferir em www.plataformabndes.org.br  

7 A Plataforma BNDES foi criada em 2007 e reúne um conjunto de organização e movimentos sociais com o objetivo de 
discutir a necessidade de transparência nas atividades financiadas pelo BNDES. 

http://www.plataformabndes.org.br/
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entidades representando as populações atingidas pelos grandes empreendimentos do Banco. A 

proposta do encontro procurou dar voz às populações diretamente afetadas pela perda de seus 

territórios e destruição de seus modos de vida, como também da precarização de postos de trabalho, 

da desestruturação da produção de alimentos e do desmatamento e degradação de ecossistemas, 

decorrentes da exploração intensiva dos recursos naturais. (Plataforma BNDES, 2009) 

O evento visava trazer à luz da sociedade brasileira a fragilidade e a vulnerabilidade da 

estratégia de desenvolvimento sustentada na exportação de commodities, assim como denunciar a 

falta de transparência dos critérios para a liberalização de recursos públicos, que privilegiava as 

multinacionais brasileiras e as empresas estrangeiras em detrimento dos empreendimentos dos 

pequenos e médios produtores. O documento produzido pelo encontro8 e destinado à população 

apontava o BNDES como co-responsável pelos impactos sociais e ambientais, seja por ação seja por 

omissão. 

Queremos que o banco se coloque como responsável por esses empreendimentos, 
pois entendemos que ele passa a ser responsável ao ceder os empréstimos dos 
recursos para as obras. O BNDES tem que se preocupar tanto se esse grande 
projeto não irá afetar as populações quanto, se afetar, o que deve ser feito e 
colocado como política de financiamento. Além disso, entendemos que o BNDES 
também peca por omissão no sentido do que não faz. O banco financia uma grande 
obra, mas não se preocupa com que a população, afetada por essa grande obra, 
tenha as informações de forma isenta, e não pelas empresas, porque se for por 
essas, certamente serão informações tendenciosas (www.mab.org.br,2009, não 
paginado). 

 
É fundamental que atentemos para essas novas territorialidades que estão potencialmente 

inscritas entre esses diferentes protagonistas e que se mobilizam com/ contra os sujeitos e as 

conformações territoriais que hoje estão em crise, em que novas conflitividades se sobrepõem às 

antigas (Porto-Gonçalves, 2008). Portanto, faz-se necessário, no seio do debate atual acerca das 

bases espaço-temporais das sociedades, uma nova avaliação dos territórios, já que está em curso uma 

nova geografia do poder. Nesse sentido, destacamos uma importante discussão sobre o desenho de 

uma nova geografia na América do Sul que releva um jogo de forças nas relações sociais, nas relações 

externas dos países sul-americanos e nas diferentes visões de mundo.  

 

5-Considerações Finais 
 

É importante atentarmos para as tensões que estão se constituindo no plano regional em 

virtude do encaminhamento da integração física da América do Sul. Há uma grande quantidade e 

diversidade de interesses em jogo, produzindo um reposicionamento territorial das empresas. Nessa 

                                                 
8
 Conferir as propostas decorrentes do encontro em www.plataformabndes.com.br. 

http://www.mab.org.br,2009/
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circunstância, ocorre a geração do seu reverso, ou seja, a emergência de atores sociais historicamente 

invisibilizados à cena política, reivindicando mudanças nas relações sociais e de poder. Embora, numa 

primeira perspectiva, o território seja abordado como jurisdição do Estado-nação, ou seja, um dos seus 

elementos constitutivos, uma referência ao princípio material, ele também está investido de valores 

simbólicos que condicionam diferentes formas de luta.  

Os territórios que eram vistos como distantes e de difícil acesso, temporariamente 

desconectados dos circuitos mercantis, cada vez mais se tornam estratégicos “do ponto de vista 

hegemônico por meio da revolução nas relações sociais e de poder por meio da tecnologia porque são 

áreas com grande diversidade biológica, água, energia e, mesmo, áreas externas com relevo plano e 

grande disponibilidade de insolação, é dizer, são as áreas tropicais” (Porto-Gonçalves, 2008, p.55-56).  

O processo de integração física na América do Sul, conduzido pelo BNDES, tem favorecido a 

valorização do capital em detrimento dos interesses das sociedades locais. Tal fato vem produzindo um 

campo privilegiado de disputa que ameaça instituir um novo desenho na geografia do subcontinente. 

Um debate tão rico, controverso e contemporâneo se faz necessário em nosso campo disciplinar. 

Entendemos a relevância de elucidar como se constrói essa nova geografia, quais são e como atuam 

os agentes na definição dos territórios e que os processos sociais alternativos estão em curso.  
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