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Resumo
As informações contábeis, produzidas por meio de indicadores e calculadas com base em 
demonstrações financeiras, são a principal fonte de análise de desempenho de uma entida-
de. O objetivo deste artigo é apresentar uma análise comparativa da evolução dos principais 
indicadores de rentabilidade, eficiência e carteira de crédito do BNDES e de bancos de 
desenvolvimento internacionais selecionados, no período de 2015 a 2019, com base nos da-
dos extraídos dos relatórios anuais das instituições analisadas. Para elaboração deste estudo 
foram selecionados cinco bancos de desenvolvimento: Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES), China Development Bank (CDB); KfW Bankengruppe 
(KfW); Korea Development Bank (KDB) e Banque Publique D’Investissement (Bpifrance). 
Os resultados mostram que o BNDES foi o único a apresentar tendência de redução no 
ativo total de 2015 a 2019, sobretudo em função da retração da demanda por desembol-
sos e devoluções antecipadas ao Tesouro Nacional. Em relação ao patrimônio líquido, o 
BNDES apresentou o maior crescimento no período analisado e foi o único a apresentar 
um crescimento expressivo do lucro líquido em 2019, principalmente pelo maior volume 
de alienação de ações, reforçando a tendência de venda de participações, disposta no Plano 
Trienal 2020-2022. Com relação aos indicadores de rentabilidade (ROE e ROA), o BNDES 
apresentou os maiores indicadores entre os bancos analisados no ano de 2019. Quanto às 
operações de crédito e repasses, observou-se que esses são os ativos mais relevantes na maio-
ria dos bancos analisados. No que tange aos indicadores de eficiência em custos, esses foram 
significativamente melhores no BNDES quando comparados aos demais bancos analisados.

Palavras-chave: Bancos de desenvolvimento. BNDES. Indicadores. Rentabilidade. Eficiência.

Abstract
Accounting information, produced using indicators and calculated based on financial statements, 
is the main data source to analyze an entity’s performance. The objective of this article is to present 
a comparative analysis of the evolution of the main indicators of profitability, efficiency and credit 
portfolio of BNDES and of some international development banks, considering the period from 2015 
to 2019 and based on data extracted from the annual reports of the selected institutions. Five devel-
opment banks were chosen: Brazilian Development Bank (BNDES), China Development Bank (CDB); 
KfW Bankengruppe (KfW); Korea Development Bank (KDB) and Banque Publique D’Investissement 
(Bpifrance). The results show that BNDES was the only one in a downward trend in total assets from 
2015 to 2019, mainly due to the decrease in the demand for disbursements and early returns to the 
National Treasury. Regarding equity, BNDES showed the highest growth in the period analyzed and 
was the only bank to show expressive growth in net income in 2019, mainly due to the greater volume 
of shares sold, strengthening the trend of sale of shares foreseen in the 2020-2022 Triennial Plan. 
Regarding the profitability indicators (ROE and ROA), BNDES presented the highest values for 2019 
among the banks analyzed. Credit and on-lending operations were found as the most relevant assets 
in most of the banks analyzed. Regarding cost efficiency indicators, these were significantly better at 
BNDES when compared to the other banks analyzed.

Keywords: Development banks. BNDES. Indicators. Profitability. Efficiency.
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Introdução
Desde o século XIX até os dias de hoje, os bancos de desenvolvimen-
to (BD) desempenham um papel fundamental no desenvolvimento 
industrial de diversos países, provendo recursos para mudanças es-
truturais na economia. Essas instituições têm sido determinantes 
no desenvolvimento econômico por meio da operação de diversos 
instrumentos financeiros em segmentos e setores importantes. Sua 
relevância para o financiamento de longo prazo das economias é 
evidente nas análises dos sistemas financeiros de diversos países 
(ALÉM; MADEIRA, 2015).

Desde o surgimento dos primeiros BDs, em meados do século XIX, até 
os dias atuais, o mundo passou por transformações econômicas e so-
ciais relevantes, o que impôs a necessidade de adaptação dos BDs para 
fazer frente aos diferentes desafios do desenvolvimento que surgiram 
em seus países. O papel dos BDs tem sido relevante na história de 
diversos países, independentemente do estágio de desenvolvimento 
das diferentes economias em que atuam (ALÉM; AZEVEDO, 2018).  

Conforme explicitado no Relatório Anual do BNDES e em seu site:

Os BDs podem diferir quanto a estrutura de capital, 
 funding, variedade de setores apoiados, porte dos clientes, 
modelos de financiamento, condições de crédito, regu-
lação e supervisão e governança corporativa. Há igual-
mente diversos instrumentos de apoio creditício: oferta 
de financiamento, garantias, seguros, participação acio-
nária, fundos não reembolsáveis, apoio à elaboração de 
projetos, entre outros.

Além do Brasil, vários países (desenvolvidos e em desenvol-
vimento) mantêm instituições de desenvolvimento fortes, 



Luana Paula de Souza Barros

10  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 27, n. 54, p. 7-32, dez. 2020

como Alemanha, China, Coreia do Sul, Espanha, Japão, 
México, França e Rússia. Cada instituição tem sua forma 
de operar, mas todas auxiliam a implementação de políticas 
públicas, complementam as ofertas de crédito do sistema 
financeiro privado e contribuem para que os setores pri-
vado e público assumam riscos e desafios em investimen-
tos estratégicos de longo prazo. Em geral, recebem alguma 
forma de apoio do governo: isenção de impostos, garantias 
da União, acesso a fundos constitucionais e parafiscais ou 
subsídios para implementação de políticas públicas.

Dentre os desafios recentes dos BDs, destacam-se a pro-
moção da agenda da infraestrutura sustentável, o fomen-
to à inovação, os serviços de estruturação de projetos e 
consultoria, a agenda relacionada aos desafios do em-
prego e as questões relativas ao crescimento das cidades, 
assim como a atuação anticíclica em momentos de crise.

Apesar da importância da performance financeira para a 
manutenção das atividades, os BDs não têm o lucro como 
medida de seus resultados. A maximização do bem-estar 
social e o desenvolvimento econômico e ambientalmente 
sustentável são os objetivos primordiais dessas institui-
ções (BNDES, 2019, p. 8). 

Fundado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES) é um dos maiores ban-
cos de desenvolvimento do mundo e, hoje, o principal 
instrumento do Governo Federal para o financiamento 
de longo prazo e investimento em todos os segmentos 
da economia brasileira. Para isso, apoia empreendedores 
de todos os portes, inclusive pessoas físicas, na realização 
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de seus planos de modernização, de expansão e na con-
cretização de novos negócios, tendo sempre em vista o 
potencial de geração de empregos, renda e inclusão social 
(BNDES, [20??]).

No presente texto, o foco será a análise da evolução de indicado-
res de rentabilidade, eficiência e carteira de crédito do BNDES, no 
período de cinco anos (2015 a 2019), em comparação aos dos BDs 
internacionais selecionados, com base em dados extraídos dos rela-
tórios anuais desses bancos. 

O trabalho tem a seguinte estrutura, posterior a esta introdução: a 
segunda seção apresenta os indicadores dos BDs selecionados no ano 
de 2019; a terceira seção detalha a evolução dos indicadores de renta-
bilidade (return on assets – ROA, ou retorno sobre o ativo e return on 
equity – ROE, ou retorno sobre o patrimônio líquido), assim como 
a evolução de seus componentes: ativo total, patrimônio líquido e 
lucro líquido, além do grau de alavancagem financeira (GAF) dos 
bancos selecionados; a quarta seção apresenta a evolução da repre-
sentatividade da carteira de crédito e repasses, líquidos de provisão 
para créditos de liquidação duvidosa (PCLD), em relação aos ativos 
totais; a quinta seção detalha a evolução de indicadores de eficiência 
(despesa administrativa/ativo total médio e despesa administrativa/ 
resultado operacional); e a última seção traz as considerações finais. 

Indicadores dos BDs 
selecionados – 2019
As informações contábeis se caracterizam por ser a fonte principal 
para a análise de desempenho de uma entidade, por meio dos indi-
cadores calculados com base nas demonstrações financeiras. 
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De acordo com o Pronunciamento 26 (R1) do Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC1), as demonstrações contábeis têm 
como finalidade apresentar de forma estruturada a posição pa-
trimonial e financeira e o desempenho da entidade. Fornecem a 
compilação de dados e fatos contábeis em informações de cunho 
gerencial, econômico e financeiro.

Por meio das demonstrações contábeis é possível planejar ações que 
permitam a análise da situação econômico-financeira da empresa, 
como a evolução e estrutura do patrimônio, os resultados, a liqui-
dez, o endividamento, o retorno sobre os investimentos e a lucrati-
vidade (ASSAF NETO, 2015).

Este artigo tem como foco a comparação da evolução dos indicadores 
financeiros do BNDES com a de quatro BDs internacionais, por se-
rem instituições com perfis mais próximos da instituição brasileira. 

Como o BNDES é 100% nacional, os bancos selecionados para este 
estudo são BDs nacionais, ou seja, instituições financeiras estabele-
cidas pelos governos para oferecer serviços fi nanceiros aos clientes 
não atendidos pelas instituições privadas, com a missão de cumprir 
objetivos de políticas públicas que apoiem o desenvolvimento eco-
nômico (ALÉM; AZEVEDO, 2018). 

Para elaboração deste estudo foram selecionados cinco BDs: 

• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Brasil, fundado em 1952;

• China Development Bank (CDB), China, fundado em 1994.

1 Criado pela Resolução CFC 1.055/05, o CPC tem como objetivo “o estudo, o preparo 
e a emissão de documentos técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação 
de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade regulado-
ra brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de produção, levando 
sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais”.
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• KfW Bankengruppe (KfW), Alemanha, fundado em 1948;

• Korea Development Bank (KDB), Coreia do Sul, fundado em 
1954; e

• Banque Publique D’Investissement (Bpifrance), França, fun-
dado em 2005. 

A Tabela 1 apresenta os principais indicadores de rentabilidade, efi-
ciência e carteira de crédito do BNDES e dos BDs selecionados com 
base no último relatório anual disponível (2019).

Tabela 1 • Indicadores dos BDs selecionados (2019)

Indicadores BNDES CDB KfW KDB BPIFRANCE
  

 

(Brasil)

 

(China)

 

(Alemanha)

 

(Coreia do Sul)

 

(França)
Ativo total (US$ bilhões) 180,7 2.430,1 546,3 233,1 63,9
Patrimônio líquido (PL) 
médio (US$ bilhões)

23,3 197,1 28,5 30,0 4,3

Lucro líquido  
(US$ bilhões)

4,5 17,4 1,4 0,2 0,2

Retorno/PL médio (ROE)  
(% a.a.)

19,2 8,6 4,9 0,8 3,9

Retorno/Ativo total 
médio (ROA) (% a.a.)

2,3 0,7 0,2 0,1 0,3

Grau de alavancagem 
financeira (GAF)
(ROE/ROA) 

8,3 12,7 19,5 7,6 15,2

Despesa administrativa/
Ativo total médio (%)

0,3 0,1 0,2 0,6 1,0

Despesa administrativa/
Resultado operacional 
(%)

11,1 11,3 43,0 57,4 70,4

Total de empregados 2.643 9.507 5.475 3.410 2.135
Carteira de crédito 
líquida (após PCLD)  
(US$ bilhões)

109,6 1.752,5 439,0 130,0 50,0

Carteira de crédito 
líquida (após PCLD)/
Ativo total (%)

60,7 70,3 80,4 55,8 78,3

Fonte: Elaboração própria, com base nos relatórios anuais das respectivas instituições.
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Os dados foram obtidos nos relatórios anuais dos cinco últimos exer-
cícios, findos em 31 de dezembro de 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015.

Para fins de comparação, os saldos de balanço e de resultado do 
BNDES, CDB, KfW, KDB e Bpifrance foram convertidos da moeda 
local para dólar. Os saldos de balanço foram convertidos pela taxa de 
câmbio do fim de cada exercício, ao passo que os números de resultado 
foram convertidos pela taxa de câmbio média do respectivo período.

Rentabilidade
Os indicadores de rentabilidade mostram o grau de eficiência da em-
presa na utilização de seus ativos e na administração de suas operações.

Para Assaf Neto (2015), a análise de rentabilidade é uma avaliação 
econômica de desempenho, dimensionando o retorno sobre os in-
vestimentos realizados.

Para a análise proposta neste trabalho, foram selecionados os indi-
cadores de rentabilidade do ativo (ROA) e do capital (ROE), por 
serem os principais indicadores de rentabilidade de uma empresa. 

Para melhor compreensão da evolução desses indicadores, expõe-se 
a evolução dos seus componentes: ativo total e patrimônio líquido 
(evolução patrimonial); e lucro líquido (evolução do resultado).

Além do ROA e do ROE, também se analisa a evolução do grau de 
alavancagem financeira (GAF) dos bancos selecionados.

Ativo total
Conforme se observa no Gráfico 1, o BNDES é o único a revelar uma 
tendência de redução no ativo total nos últimos anos, sobretudo em 
função da retração da demanda por desembolsos e devoluções ante-
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cipadas ao Tesouro Nacional. Em 2019, os ativos totais apresentaram 
redução, em decorrência da utilização dos recursos oriundos do re-
torno das carteiras de crédito e de participações societárias na liqui-
dação de passivos, principalmente com o Tesouro Nacional. Naquele 
ano, foram pagos antecipadamente cerca de US$ 25 bilhões.

Gráfico 1 • Evolução do ativo total – 2015 a 2019 (US$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados extraídos dos relatórios anuais das respectivas instituições.

Já os demais bancos apresentaram aumento em seus ativos totais 
a partir de 2016. Em 2019, eles totalizaram, em média, US$ 818 
bilhões, muito influenciados pelo CDB (US$ 2.430 bilhões), que re-
presentou o maior ativo total dos bancos e teve um crescimento de 
26,5% no período analisado. 

A variação do ativo total do KfW em 2019 é explicada pelo aumen-
to do volume de contas a receber (empréstimos e adiantamentos 
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a bancos e clientes, incluindo compromissos de empréstimos irre-
vogáveis e garantias) e efeitos cambiais em empréstimos e adianta-
mentos para clientes. 

O crescimento do ativo total do KDB em 2019 também é explicado 
pelo aumento nos empréstimos a bancos e clientes.

Já o ativo total do Bpifrance se manteve estável de 2018 para 2019.

Patrimônio líquido (PL)
No Gráfico 2, observa-se que houve aumento de patrimônio líquido 
no BNDES e nos BDs internacionais de 2015 a 2019. No entanto, o 
BNDES apresentou o maior crescimento (227,6% em cinco anos). 

Gráfico 2 • Evolução do patrimônio líquido – 2015 a 2019 – (US$ bilhões)
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O crescimento de 26,6% do patrimônio líquido do BNDES em 2019 
reflete os efeitos do lucro líquido de US$ 4,5 bilhões no exercício 
associado ao ajuste de avaliação patrimonial positivo (isto é, valo-
rização da carteira de títulos disponíveis para venda). Esses efeitos 
foram atenuados pelo pagamento antecipado de dividendos re-
ferentes ao lucro do primeiro semestre de 2019, no montante de 
US$ 2,0 bilhões. Também em 2019, houve aumento de US$ 0,6 bi-
lhão do capital social por meio da incorporação integral da reserva 
para aumento de capital.

O CDB apresenta o maior patrimônio líquido da amostra, com 
crescimento de 26% de 2015 a 2019.

A variação do patrimônio líquido do KFW em 2019 reflete o efeito 
do lucro líquido apurado no exercício, que foi totalmente retido nas 
reservas de lucros.

O patrimônio líquido do KDB teve um pequeno aumento no ano de 
2019, decorrente da emissão de novas ações para o governo coreano 
durante o ano, bem como de aumentos no excedente de capital e 
lucros retidos.

Já o patrimônio líquido do Bpifrance se manteve estável nos últi-
mos cinco anos.

Lucro líquido
Conforme se observa no Gráfico 3, o BNDES revelou um cresci-
mento expressivo do lucro líquido em 2019 (139,9% em relação a 
2018), influenciado por:

• maior volume de alienação de ações, incluindo efeitos da 
incorporação de Fibria por Suzano, bem como da alienação 
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parcial de ações da Petrobras e da Vale e integral de ações da 
Marfrig, reforçando a tendência de venda de participações 
disposta no Plano Trienal 2020-2022;

• melhor resultado de equivalência patrimonial; e

• reversão de despesa com provisão para risco de crédito 
pela recuperação de créditos 100% provisionados em perío-
dos anteriores.

Gráfico 3 • Evolução do lucro líquido – 2015 a 2019 (US$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados extraídos dos relatórios anuais das respectivas instituições.

Em relação aos BDs internacionais analisados, o CDB apresenta o 
maior lucro líquido da amostra, enquanto o Bpifrance, o menor.

O lucro líquido do KfW aumentou em 2019 em função de a receita 
de juros líquida ter sido superior à do ano anterior, em razão da 
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menor despesa de juros no mercado monetário e de capitais, que foi 
parcialmente compensada por uma redução nas receitas de juros de 
empréstimos e transações do mercado monetário.

A queda no lucro líquido do KDB em 2019 é explicada principal-
mente pela redução na receita de juros líquida e pelo aumento nas 
despesas gerais e administrativas. Além disso, foram registradas 
perdas por redução ao valor recuperável nas investidas.

Em 2016, o KDB registrou prejuízo decorrente de perdas com em-
presas subsidiárias (resultado negativo de equivalência patrimonial).

O lucro líquido do Bpifrance se manteve estável de 2016 a 2019.

Retorno sobre o patrimônio líquido  
médio (ROE) (% a.a.)
O indicador retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) mede o re-
torno obtido sobre o investimento dos acionistas da empresa.

De acordo com Assaf Neto (2014), a rentabilidade sobre o capital 
investido em uma empresa é determinada pela relação entre o lucro 
líquido e o patrimônio líquido (recursos próprios investidos).

Segundo Ross et al. (2013), o retorno sobre o patrimônio líquido é 
uma medida de desempenho do investimento dos acionistas duran-
te o ano. Por ser um indicador do retorno do capital próprio aplica-
do na empresa, os acionistas estão entre os maiores interessados no 
desempenho desse índice, pois se trata da avaliação dos investimen-
tos que eles fizeram, e o interesse sempre é que seja superior a outras 
alternativas de aplicação de recursos.

Para Matarazzo (2008), o objetivo de calcular esse índice é verificar 
qual foi a taxa de rendimento do patrimônio líquido da empresa. 
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O índice indica o quanto a empresa gerou de lucro para cada US$ 1 
de recursos próprios investidos, ou seja, é uma forma de medir a 
capacidade da empresa de agregar valor a si mesma com a utilização 
de seu próprio capital. Quanto maior o resultado desse índice, me-
lhor para a empresa, pois maior será a relação entre lucro e o capital 
próprio investido.

Conforme se observa no Gráfico 4, o BNDES apresentou a maior 
rentabilidade do patrimônio líquido (ROE) entre as instituições 
no período analisado. Esse indicador registrou queda de 2015 
a 2018. No entanto, mostrou crescimento expressivo (106,5%) 
em 2019. 

Gráfico 4 • Evolução do ROE – 2015 a 2019 (% a.a.)
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Em 2019, o ROE do BNDES (19,2%) ficou bem acima da média 
dos demais bancos (4,5%). Esse aumento é explicado pelo aumen-
to do lucro líquido em proporção superior ao crescimento do 
patrimônio líquido médio, conforme observado na comparação 
entre os gráficos 2 (evolução do patrimônio líquido) e 3 (evolução 
do lucro líquido).

No que tange aos BDs internacionais, KDB e Bpifrance registraram 
queda do ROE em 2019. Já CDB e KfW apresentaram aumento des-
se indicador. 

Em 2016, o prejuízo apurado pelo KDB explica o ROE negativo.

Retorno sobre o ativo total 
médio (ROA) (% a.a.)
O retorno sobre o ativo total (ROA) mede a eficiência global da 
administração na geração de lucros com seus ativos totais.

Para Assaf Neto (2015), calcular o ROA significa encontrar uma 
taxa de retorno gerado pelas aplicações realizadas por uma empresa 
em seus ativos. O índice encontrado indica o retorno gerado por 
cada US$ 1 que a empresa investiu.

Segundo Ross et al. (2013, p. 68), “o retorno sobre o ativo é uma 
medida de lucro por dólar em ativos”. Para uma melhor interpreta-
ção do ROA, seria importante fazer uma comparação com períodos 
passados da empresa, a fim de verificar sua evolução ao longo do 
tempo. O ROA pode ser definido de diversas maneiras, mas a mais 
comum é dividindo o lucro líquido pelo ativo total médio. Quanto 
maior o resultado do índice, melhor para a empresa, pois maior será 
sua eficiência na geração de lucros.
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De acordo com Matarazzo (2008), com a análise do índice de re-
torno do ativo é possível verificar o quanto a empresa obteve de lu-
cro líquido em relação a seu ativo, podendo, portanto, ser descrito 
como uma medida de seu potencial de geração de lucro.

Conforme se observa no Gráfico 5, o BNDES e o CDB apresentaram 
as maiores rentabilidades sobre o ativo (ROA) no período analisado.

Gráfico 5 • Evolução do ROA – 2015 a 2019 (% a.a.)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados extraídos dos relatórios anuais das respectivas instituições.

Em 2019, o BNDES apresentou o maior ROA da amostra (2,3%), o 
que se explica pelo aumento do lucro líquido e pela redução do ati-
vo total médio, conforme exibido nos gráficos 1 (evolução do ativo 
total) e 3 (evolução do lucro líquido), ficando bem acima da média 
do ROA dos demais bancos analisados (0,3%).
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No que se refere a estes últimos, KDB e Bpifrance registraram queda 
do ROA em 2019. Já o CDB e o KfW apresentaram ligeiro aumento.

Em 2016, o prejuízo apurado pelo KDB explica o ROA negativo.

Grau de alavancagem financeira (GAF) 
Segundo Assaf Neto (2015), a alavancagem financeira resulta da 
participação de recursos de terceiros na estrutura de capital da em-
presa. Em princípio, pode-se admitir que o endividamento é inte-
ressante sempre que seu custo for menor que o retorno produzido 
pela aplicação desses recursos. Nessa situação, a diferença positiva 
promove uma elevação mais do que proporcional nos resultados lí-
quidos dos proprietários, alavancando a rentabilidade.

Em outras palavras, pode-se definir a alavancagem financeira como 
a capacidade que os recursos de terceiros têm de elevar os resultados 
líquidos dos proprietários.

O GAF é obtido por meio da relação entre o ROE e o ROA.

Conforme se observa no Gráfico 6, o BNDES registrou queda pro-
gressiva do indicador desde 2015, decorrente do crescimento do pa-
trimônio líquido médio (Gráfico 2) associado à redução do ativo 
total médio (Gráfico 1). 

Em relação aos BDs internacionais, CDB, KfW e KDB registraram 
queda do indicador no período analisado, enquanto o do Bpifrance 
se apresentou estável. 

Historicamente, o KfW apresenta o maior grau de alavancagem fi-
nanceira, enquanto o KDB, o menor. No entanto, em 2019, o BNDES 
apresentou esse indicador no mesmo patamar do KDB.
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Gráfico 6 • Evolução do grau de alavancagem financeira (2015 a 2019)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados extraídos dos relatórios anuais das respectivas instituições.

Carteira de crédito e repasses
A carteira de crédito e repasses do BNDES compreende os finan-
ciamentos diretos (chamados operações de crédito) e indiretos, 
por meio de instituição financeira credenciada (chamadas opera-
ções de repasses), líquidos de provisão para créditos de liquidação 
duvidosa (PCLD), que representa uma estimativa de perdas espera-
das com a carteira de crédito e repasses.

O Gráfico 7 mostra a evolução da participação da carteira de crédi-
to líquida nos ativos totais, tanto no BNDES como nos BDs inter-
nacionais analisados.
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Gráfico 7 • Evolução da carteira de crédito  
líquida/ativo total – 2015 a 2019 (% a.a.)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados extraídos dos relatórios anuais das respectivas instituições.

No BNDES, as operações de crédito e repasses são os ativos mais 
relevantes, representando entre 61% e 75% de seu ativo total de 2015 
a 2019. Na maioria dos BDs internacionais analisados, as operações 
de crédito representaram entre 70% e 80% do total de seus ativos, 
exceto no KDB, no qual essa porcentagem oscilou entre 46% e 56%.

Conforme se observa no Gráfico 7, o BNDES registrou queda na 
participação da carteira de crédito líquida nos ativos totais, refle-
tindo o cenário de retração da demanda por desembolsos de 2015 
a 2019.

Em 2019, o resultado desse indicador do BNDES (61%) ficou abaixo 
da média dos demais bancos (71%). Houve redução de US$ 18,7 bi-
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lhões (14,6%) em 2019, influenciada pelas liquidações de operações, 
que superaram em US$ 22,8 bilhões os desembolsos no exercício, 
parcialmente compensada pela apropriação de juros e atualização 
monetária no período.

Em 2019, BNDES e KfW registraram queda no indicador, enquanto 
CDB, KDB e Bpifrance apresentaram pequeno aumento.

Eficiência em custos
Despesa administrativa/
ativo total médio (%)
Esse indicador apresenta a relação entre as despesas administrativas 
e o ativo total médio. As despesas administrativas incluem as despe-
sas de pessoal, entre outras.

Conforme se observa no Gráfico 8, o BNDES apresentou em 2019 
um indicador melhor do que a média dos BDs internacionais sele-
cionados (0,5%), sendo superado apenas pelo CDB e pelo KfW. 

CDB, KfW e BNDES apresentaram a maior eficiência em custos no 
período analisado, enquanto o Bpifrance, a menor.
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Gráfico 8 • Evolução da despesa administrativa/ativo  
total médio – 2015 a 2019 (% a.a.)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados extraídos dos relatórios anuais das respectivas instituições.

Despesa administrativa/resultado  
operacional (%)
Este indicador exprime a relação entre as despesas administra-
tivas da instituição e o resultado operacional. Para calculá-lo, foi 
utilizado o resultado operacional ajustado: resultado operacional + 
provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) + despesas 
administrativas e de pessoal.

Conforme se observa no Gráfico 9, historicamente, o BNDES 
apresenta a melhor eficiência em custos entre as instituições ana-
lisadas, sendo superado apenas pelo CDB em 2017 e 2018. Em 
2019, o BNDES e o CDB registraram os melhores indicadores da 
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amostra (11%), bem abaixo da média dos BDs internacionais ana-
lisados (46%).

Gráfico 9 • Evolução da despesa administrativa/resultado  
operacional – 2015 a 2019 (% a.a.)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados extraídos dos relatórios anuais das respectivas instituições.

A redução no indicador do KfW em 2019 foi resultado de menores 
despesas administrativas e maiores receitas de juros, gerando um 
aumento no resultado operacional.

O aumento no indicador do KDB em 2019 foi impulsionado pelo 
maior valor de despesa de depreciação no período, bem como pelo 
aumento do valor da despesa com benefícios de curto prazo dos 
empregados. Vale ressaltar que, em 2016, o indicador do KDB foi 
impactado pelo decréscimo significativo do resultado operacional 
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(aumento de outras despesas operacionais) e, em menor escala, pelo 
aumento das despesas administrativas em comparação a 2015.

Em 2019, o aumento no indicador do Bpifrance é explicado pelo 
aumento na despesa de salários e remunerações de seus empregados.

Considerações finais
O presente estudo teve como objetivo apresentar uma análise do com-
portamento dos indicadores de rentabilidade, eficiência e carteira de 
crédito do BNDES em comparação com os BDs internacionais sele-
cionados (CDB, KfW, KDB e Bpifrance), no período de 2015 a 2019.

A partir do estudo, verificou-se que o BNDES foi o único a apre-
sentar tendência de redução no ativo total de 2015 a 2019, muito 
em função da retração da demanda por desembolsos e devoluções 
antecipadas ao Tesouro Nacional. 

Em relação ao patrimônio líquido, observou-se que houve aumento 
no BNDES e nos BDs internacionais no período analisado. No entan-
to, o BNDES apresentou o maior crescimento (227,6% em cinco anos).

No que tange ao lucro líquido, o banco de desenvolvimento bra-
sileiro foi o único a apresentar crescimento expressivo em 2019, 
principalmente pelo maior volume de alienação de ações, refor-
çando a tendência de venda de participações disposta no Plano 
Trienal 2020-2022. 

Com relação aos indicadores de rentabilidade (ROE e ROA), ve-
rificou-se que, em 2019, o BNDES apresentou os maiores indica-
dores entre os bancos analisados. O aumento do ROE é explicado 
pelo aumento no lucro líquido em proporção superior ao cresci-
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mento do patrimônio líquido médio. Já o aumento do ROA foi 
impulsionado pelo aumento do lucro líquido e pela redução do 
ativo total médio.

Quanto às operações de crédito e repasses, observou-se que esses 
são os ativos mais relevantes no BNDES, representando entre 61% e 
75% do ativo total do Banco entre 2015 e 2019. Na maioria dos BDs 
internacionais analisados, as operações de crédito também foram as 
mais representativas, girando entre 70% e 80% do total de seus ati-
vos, com exceção do KDB, no qual essas operações oscilaram entre 
46% e 56% do ativo total no período analisado.

No que diz respeito aos indicadores de eficiência, esses custos fo-
ram significativamente melhores no BNDES quando comparados 
aos dos BDs internacionais selecionados.
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Resumo
O artigo busca contribuir para o debate sobre governança corporativa em empresas esta-
tais no Brasil, com foco nas instituições financeiras de desenvolvimento (IFD). O objetivo 
é refletir a respeito da efetividade dos mecanismos existentes para fazer valer o interesse 
dos proprietários em última instância de organizações estatais: a população. O estudo fo-
caliza a experiência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
comparada com os instrumentos observados em organizações congêneres no exterior no 
que concerne à representatividade da sociedade civil organizada nos Conselhos de Admi-
nistração. Dessa forma, vislumbra-se alcançar uma reflexão mais ampla sobre o papel das 
IFDs nos desafios de longo prazo do Estado brasileiro, não necessariamente vinculados a 
desígnios específicos dos diferentes governos ao longo dos ciclos políticos do país.

Palavras-chave: Instituições financeiras de desenvolvimento. Governança corporativa. 
BNDES.

Abstract
The article contributes to the debate on corporate governance in state-owned companies in Brazil, 
focusing on development financial institutions (DFI). The objective is to reflect on the effectiveness 
of the existing mechanisms to assert the interests of the population, which is the owner in the last 
resort of state organizations. The study focuses on the experience of the Brazilian Development Bank 
(BNDES) compared to the instruments observed in similar organizations around the world with 
regard to the representativeness of organized civil society on the boards of directors. In this way, 
it is envisaged to achieve a broader reflection on the role of DFIs in the long-term challenges of the 
Brazilian State, not necessarily linked to specific designs of different governments throughout the 
country’s political cycles.

Keywords: Development financial institutions. Corporate governance. BNDES.
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Introdução
As instituições financeiras de desenvolvimento (IFD) são orga-
nizações voltadas para apoiar o desenvolvimento econômico e a 
mudança estrutural em diversos países, de diferentes graus de de-
senvolvimento, por meio do provimento de variados tipos de ins-
trumentos financeiros destinados a diversos segmentos e setores.1

Difundiram-se especialmente a partir do pós-Segunda Guerra 
 Mundial, quando a industrialização e a promoção do desenvolvi-
mento econômico e social se tornaram objetivos comuns no dis-
curso internacional.

No Brasil, o histórico de ações de fomento por parte de institui-
ções federais remonta à criação do Banco do Brasil, em 1808, e da 
Caixa Econômica Federal, em 1861. Depois da Segunda Guerra 
Mundial, foi constituído, em 1952, o Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico (BNDE, posteriormente Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, incorporando a 
dimensão social), que teve destaque no processo de industrialização 
do país viabilizando linhas de crédito de longo prazo e de baixo 
custo (GIACOMINI, 1998). Ainda na década de 1950, o Governo 
Federal criou, como instrumentos da política de desenvolvimento 
regional, o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o Banco de Cré-
dito da Amazônia (que posteriormente foi transformado em Banco 
da  Amazônia – Basa). Já na década de 1960, tendo em perspectiva 

1 O conceito de IFDs abrange como estruturas institucionais bancos de desenvolvimento 
(BD), agências de fomento, agências de crédito à exportação (export credit agency – ECA), 
órgãos de cooperação internacional e instituições híbridas com iniciativas características 
de BDs (como financiamento de longo prazo para segmentos específicos). Caracterização 
disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/pesqui-
saedados/estudos/instituições-financeiras-de-desenvolvimento/ifd

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/pesquisaedados/estudos/institui%C3%A7%C3%B5es-financeiras-de-desenvolvimento/ifd
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/pesquisaedados/estudos/institui%C3%A7%C3%B5es-financeiras-de-desenvolvimento/ifd
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a agenda do desenvolvimento científico e tecnológico, foi criada a 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).2

Com a mesma inspiração, os estados brasileiros passaram a consti-
tuir suas próprias IFDs, tendo sido pioneiro o Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), criado em 1961 pelos 
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao longo 
das duas décadas seguintes, esses três estados, assim como pratica-
mente todos os demais, “criaram seus próprios bancos estaduais de 
desenvolvimento, com a finalidade principal de repassarem as li-
nhas de financiamento dos bancos federais, em especial, do BNDES” 
( GIACOMINI, 1998, p. 268).

Em 1969, foi criada a Associação Brasileira de Desenvolvimento 
(ABDE), que reúne as IFDs, atualmente definidas como:

bancos públicos federais, bancos de desenvolvimento 
controlados por Estados da federação, bancos coopera-
tivos, bancos públicos comerciais estaduais com cartei-
ra de desenvolvimento a agências de fomento, além da 
 FINEP e do Sebrae. Juntas essas instituições compõem o 
Sistema Nacional de Fomento (SNF) (ABDE, 2020).

Uma vez que o próprio conceito de desenvolvimento é um tanto 
difuso, sendo historicamente determinado em termos espaciais e 
temporais (BIELSCHOWSKY, 2000), estando, portanto, em cons-
tante transformação, cabe às IFDs estarem sempre atentas aos an-
seios das sociedades a que servem. Assim sendo, é natural que sua 
atuação esteja sempre em revisão, incorporando, paulatinamente, 
novos desafios a serem enfrentados e demandas a serem atendidas.

2 Para mais detalhes sobre o histórico das seis instituições financeiras federais, ver 
 Giacomini (1998).
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No caso do BNDES, foco do presente trabalho, não foi diferente. 
Ao longo de sua história, passou de uma atuação apenas no campo 
econômico estrito (financiamento a projetos de ampliação da capa-
cidade produtiva na indústria e de infraestrutura) para incorporar a 
dimensão social, regional, ambiental, entre outras.

O aumento vigoroso de sua atuação na década de 2010, tanto em 
número de atividades apoiadas quanto em montantes desembolsa-
dos, mais do que enaltecer os resultados alcançados na promoção 
do desenvolvimento nacional, gerou questionamentos associados, 
possivelmente, ao descompasso entre a velocidade desse aumento 
de sua atuação e a de estruturação de mecanismos de transparência 
e prestação de contas no mesmo ritmo. Nos últimos anos, os meca-
nismos de comunicação do Banco têm se aprimorado, com a dis-
ponibilização de informações mais explícitas sobre suas atividades, 
contribuindo para que aprimoramentos cabíveis possam ser realiza-
dos quando necessário.

Com base no exemplo anterior, entende-se, de maneira geral, que 
aperfeiçoamentos na estrutura de governança podem vir a cumprir 
um papel crucial para facilitar a conexão da missão de uma IFD com 
as demandas da sociedade, tanto na absorção dessas demandas e a 
adequada oferta de produtos e serviços quanto na adequada presta-
ção de contas de sua atuação à sociedade.

Dessa maneira, o presente artigo busca examinar, à luz da experiên-
cia brasileira, lições que possam ser aprendidas para que as IFDs 
estabeleçam melhores vínculos com as aspirações da sociedade bra-
sileira, valendo-se, para isso, da análise de alguns casos em organiza-
ções análogas no plano internacional. O BNDES é usado como base 
de comparação por conta de seu tamanho e sua representatividade 
no universo de IFDs brasileiras.
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Além desta introdução, o artigo está apresentado da seguinte forma. 
A segunda seção introduz conceitos básicos relativos a diferen-
ças entre as concepções de Estado e governo, que se desdobram, 
na segunda seção, na apresentação de aspectos teóricos e práti-
cos da governança corporativa, com ênfase nas empresas estatais. 
A terceira seção destaca as estruturas de governança do BNDES, 
com ênfase no Conselho de Administração. A quarta seção apre-
senta algumas estruturas de governança vigentes em IFDs inter-
nacionais  e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador  (Codefat), delineando possíveis inspirações para o 
aprimoramento da governança corporativa em IFDs, especialmen-
te no que se refere à representatividade da sociedade brasileira no 
Conselho de Administração. Por fim, na quinta seção, são tecidas 
algumas considerações finais.

Estado, governo e 
desenvolvimento
No senso comum, Estado diz respeito ao que é perene, ou quase 
perene, em uma nação, sendo conformado por um povo, um ter-
ritório e um governo. Em inúmeros textos e discursos, repete-se a 
frase “o governo passa e o Estado fica”. Esse aspecto transitório do 
governo é uma característica das democracias, em que se pressupõe 
a alternância de poder e, consequentemente, de ideias e convicções. 
Barcellos (2015) resume bem as principais características de cada 
um: “Estado (...) indica uma realidade social total, ao passo que go-
verno indica uma realidade política parcial”.

Podemos assim considerar o governo um aspecto constitutivo do 
Estado para viabilizar o atendimento das demandas de seu povo, 
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tendo sido convencionado em larga escala sua divisão em três po-
deres idealmente equilibrados entre si: Legislativo, Executivo e Ju-
diciário. É um governo que deve criar as instituições, entendidas 
como regras gerais de interação social (FIANI, 2011), com base em 
diretrizes emanadas da sociedade. As instituições representam uma 
ação muito mais perene do que um plano de governo, uma política 
industrial ou econômica. Ao criar uma instituição, chancela-se que 
ela é necessária ao Estado, para o atendimento de seus objetivos. O 
mesmo vale para as organizações estatais.

O artigo 1º da Constituição brasileira declara que “a República Fe-
derativa do Brasil (...) constitui-se em Estado Democrático de Direi-
to”, tendo o artigo 3º estabelecido como seus objetivos

construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir 
o desenvolvimento nacional; erradicar pobreza e a mar-
ginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discri-
minação (BRASIL, 1988).

O bem-estar será alcançado em sua plenitude quando da superação 
de suas carências mais básicas e do estabelecimento de um nível de 
qualidade de vida que permita o pleno exercício da cidadania e a 
dignidade da pessoa humana (incisos II e III do artigo 1º).

As IFDs, nesse contexto, são instrumentos do Estado brasileiro com 
o objetivo de promover o desenvolvimento em seus diversos níveis 
federativos. São instituições com ênfase no financiamento do de-
senvolvimento, e, ao mesmo tempo, conforme a sua expertise, podem 
contribuir para o planejamento de políticas governamentais de cur-
to, médio e longo prazo.
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Exemplo da contribuição para o planejamento estratégico nacional 
ocorreu na elaboração da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
Econômico Social (ENDES), com horizonte de 12 anos, publicada 
pelo então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
(BRASIL, 2018). Um dos documentos que a subsidiou de forma rele-
vante foi o Desafios do Desenvolvimento do Brasil (BNDES, 2018a), que 
sumarizou o debate de uma agenda para o ano de 2035 nas dimen-
sões econômica, social e ambiental. Essa agenda foi estruturada pelo 
BNDES e concluída por meio de oficinas com a Comissão de Estudos 
e Pesquisas da ABDE, contando com membros do Sistema Nacional 
de Fomento, abrangendo instituições nacionais, regionais e estaduais 
e resultando representadas as cinco macrorregiões brasileiras.3 Esse 
último documento (BNDES, 2018b) foi a fonte, entre outras coisas, 
da conceituação de desenvolvimento adotada na ENDES:

A transformação de uma determinada realidade com 
crescimento da renda por habitante, melhoria da distri-
buição de renda, redução das desigualdades e elevação 
dos padrões de vida da população brasileira, de forma 
sustentável. Para tanto, pressupõe-se a orquestração de 
uma estratégia de desenvolvimento, em que instituições 
e organizações estejam coordenadas e orientadas por 
missões prioritárias (BRASIL, 2018, p. 20-21 apud LEAL 
et al., 2018, p. 245-246).

Enquanto a garantia do desenvolvimento é um objetivo de longo 
prazo do Estado brasileiro, a condução desse desígnio é feita pe-

3 Relato pormenorizado da metodologia e dos resultados dessa iniciativa foi publicado 
em Leal, Castro e Picanço (2018). Outros documentos considerados relevantes subsídios 
para a elaboração da ENDES foram o Panoramas Setoriais 2030 (BNDES, 2017c) e o Visão 
2035 (BNDES, 2018b).
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riodicamente pelos diferentes governos eleitos. Pelas características 
transitórias de qualquer governo, há natural dificuldade em con-
ciliar objetivos de curto e de longo prazo. Nesse sentido, viabili-
zar uma participação mais próxima da sociedade em organizações 
voltadas ao desenvolvimento com perspectiva de longo prazo pode 
fortalecer os interesses de Estado como poder que emana do povo 
(parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal).

A importância da governança 
corporativa
Contextualização
A governança constitui-se dos processos de interação e tomada de 
decisão entre os atores envolvidos em um objetivo coletivo que leva 
à criação, reforço ou reprodução de normas e instituições sociais.

A governança corporativa, segundo o Instituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa (IBGC, 2020) é “o sistema pelo qual as empresas e 
demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envol-
vendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, di-
retoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas”.

De forma geral, os principais instrumentos de governança corpora-
tiva são o conselho de administração, o conselho fiscal, a assembleia 
geral de sócios, o estatuto, a diretoria, a presidência, a ouvidoria, a 
auditoria interna e os diversos comitês necessários ao funcionamen-
to organizacional.

O propósito e a estratégia para os diversos períodos de atuação 
da organização são definidos na assembleia geral e no conselho de 
administração, formalizados no Estatuto e no planejamento estra-
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tégico e implementados pela presidência e diretoria. A auditoria 
certifica o cumprimento dos processos e o compliance, e o comitê 
fiscal os verifica em último nível, ratificando o cumprimento do 
propósito e estratégia organizacional. A ouvidoria atua como canal 
independente dos stakeholders (partes interessadas), para retroali-
mentar todo esse sistema e gerar o constante aperfeiçoamento.

Esse é o funcionamento básico de uma boa estrutura de governança 
em uma corporação complexa. No entanto, as estruturas nem sem-
pre refletem claramente as relações de poder, apesar de fornecerem 
indícios de como essas se dão. Além de representar as relações de 
poder, as estruturas de governança têm um papel central no alinha-
mento entre ação e propósito.

Em uma organização, a verificação do alinhamento entre a ação e 
o propósito, que é definido por seus proprietários, se dá por meio 
da avaliação de sua atuação. Para garantir tal alinhamento na insti-
tuição, existem mecanismos de gestão e, sobretudo, de governança.

O tema da governança corporativa se contextualiza a partir do es-
tudo sobre as tendências do desenvolvimento da grande empresa 
moderna, que passava a lidar com a dispersão da propriedade e a ne-
cessidade da delegação da administração, pelos proprietários (ator 
a quem a literatura denomina “principal”), a um grupo restrito de 
especialistas agindo em nome do interesse daqueles (denominados 
“agentes”) (BERLE; MEANS, 1984).

No entanto, segundo Santos Silva (2019, p. 70),

a admissibilidade do princípio do auto interesse, conju-
gado com um ambiente marcado por assimetria de in-
formação, implica assunção da hipótese de que o agente 
pode vir a assumir ao longo da relação contratual um 
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comportamento com viés de maximização dos seus pró-
prios interesses, em detrimento dos propósitos pretendi-
dos pelo principal.

Assim, com vistas a mitigar possíveis conflitos de interesse, o esta-
belecimento de uma estrutura de governança com base em incen-
tivos econômicos e procedimentos de controle e responsabilização 
dos agentes é de vital importância para o sucesso dos negócios.

Governança corporativa 
em estatais e IFDs
Um paralelo com as empresas estatais permite vislumbrar um grau 
de complexidade maior, uma vez que, se em última instância o pro-
prietário/principal é a sociedade em geral, esta, por meio de elei-
ções, confere mandato temporário a representantes que podem ser 
considerados, por um lado, agentes, mas por outro também são os 
principais no que concerne a sua relação com os gestores de empre-
sas controladas pelo Estado.

Em resumo, há três dimensões com interesses não necessariamen-
te coincidentes, com horizontes distintos e características também 
distintas em uma empresa estatal: (i) o governo, que é uma realidade 
política parcial e temporária, mas que exerce fortemente o papel de 
orientação e de acionista; (ii) o Estado/sociedade, que é uma parte 
mais perene, mas também mais heterogênea, que tem interesse nos 
resultados; e (iii) a organização, formada pelos funcionários, que 
exerce fortemente papel de execução e, no caso de uma IFD, es-
tabelece um relacionamento muitas vezes de longo prazo, já que 
frequentemente são funcionários de carreira com perspectiva de ali 
trabalhar até a aposentadoria.
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Uma vez que a atuação de empresas estatais pode estar vinculada 
a objetivos políticos de governos que atuam como seus acionistas, 
eventualmente surgem conflitos de interesse entre o comando po-
lítico e o da organização estatal, cujo propósito pode ser entendido 
como um conjunto de aspirações da sociedade aos quais essa orga-
nização visa atender. Assim, o desenho de estruturas de governança 
adequadas e representativas pode contribuir para atenuar possíveis 
conflitos e para a melhor gestão dos componentes paradoxais que 
possam vir a surgir pela interação entre governo, Estado e empresa 
estatal, tornando-a mais resiliente à volatilidade do ambiente polí-
tico e, assim, afirmando seu papel de órgão de Estado com visão de 
longo prazo, o que é mais coerente com a promoção do desenvolvi-
mento em si.

Em trabalho recente de revisão sistemática de literatura, Daiser, Ysa 
e Schmitt (2017) apontam que o tema da governança corporativa 
de empresas estatais vem recebendo cada vez mais atenção de pes-
quisadores, podendo ser considerado ainda um campo de pesquisa 
incipiente. Entre os diversos tópicos estudados, as estruturas e os 
instrumentos de governança representam um dos principais temas 
de interesse.

As empresas estatais brasileiras passaram, recentemente, por mu-
danças no funcionamento de sua governança, com o estabelecimen-
to da Lei das Estatais (Lei 13.303, de 30 de junho de 2016).4 Com 
abrangência nas esferas de governo federal, estadual e municipal, es-

4 Entre outros objetivos, “buscou responder aos anseios da sociedade pelo aprimoramen-
to dos modelos de gestão da coisa pública, tendo como eixos fundamentais transparência, 
ética, eficiência e controles efetivos. Nesse sentido, ela visa a promover o fortalecimento 
do papel dos órgãos estatutários das empresas; tornar mais rígidos os requisitos profissio-
nais/pessoais e as responsabilidades dos seus administradores; e disciplinar as relações com 
os entes políticos que as controlam” (FREITAS; GUIGNONI, 2017).
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sas novas regras alcançaram as IFDs, sejam empresas públicas (como 
o BNDES, a Finep e a Caixa Econômica Federal), sejam sociedades 
de economia mista (como o Banco do Brasil, o Basa e o BNB).

A Lei das Estatais especificou documentos de planejamento estraté-
gico (plano de negócios do ano seguinte e estratégia de longo prazo 
com análise de riscos para, no mínimo, os próximos cinco anos) que 
devem ser aprovados anualmente pelo conselho de administração 
da estatal. Ao mencionar cinco anos, a nova norma traz uma pers-
pectiva de mais longo prazo que o mandato de governo e que a pe-
riodicidade das leis do Plano Plurianual (PPA), que tem horizonte 
de quatro anos, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) anual. 
Em particular a LDO, criada com a Constituição Federal de 1988, 
trata com maior especificidade as agências financeiras oficiais de 
fomento, ao estabelecer, anualmente, diretrizes para sua política de 
aplicação de recursos.

No caso das IFDs, que têm como propósito algo amplo e multiface-
tado como a “promoção do desenvolvimento”, o alinhamento é mais 
complexo. Ele pode ser interpretado de vários ângulos, em aborda-
gens econômicas de distintas escolas e levando em consideração o 
momento, a cultura interna da instituição e os anseios da sociedade. 
Adiciona-se a isso a complexidade de se abordar o desenvolvimento 
em suas dimensões econômica, social e ambiental, bem como de 
perpassar os diversos setores econômicos da indústria, agricultura, 
infraestrutura, exportação e pequenos negócios.

A perspectiva de longo prazo estabelecida com a Lei das Estatais é 
muito relevante para a execução de determinadas políticas públicas 
e investimentos com prazo de maturação mais extenso, fazendo-
-se importante uma apurada análise prospectiva (LEAL, 2020). 
Uma questão que se coloca, dada a relevância do estabelecimento 
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da estratégia de longo prazo para as agências financeiras oficiais de 
fomento, é como deveria ser a composição do conselho de adminis-
tração nesse sentido.

Como órgão orientador e hierarquicamente elevado das organiza-
ções, o conselho de administração será o ponto central de análise 
neste trabalho, em que se propõe também um benchmarking entre 
pares internacionais, tendo o BNDES como foco de reflexão no âm-
bito nacional.

A governança corporativa  
no BNDES
O BNDES foi criado em 1952 pela Lei 1.628, e conforme seu Art. 8°, 
sob a jurisdição do então Ministério da Fazenda, “para dar execução 
aos objetivos desta Lei, bem como da Lei 1.518, de 24 de dezembro 
de 1951 e do art. 3º da Lei 1.474, de 26 de novembro de 1951” e tam-
bém para atuar “como agente do Governo, nas operações financeiras 
que se referirem ao reaparelhamento e ao fomento da economia na-
cional” (BRASIL, [20??c]).

A Lei 1.628 destinava recursos ao Fundo de Reaparelhamento 
Econômico (Plano Lafer), que, conforme a Lei 1.518, visava o “rea-
parelhamento de portos, sistemas de transportes, aumento da ca-
pacidade de armazenamento, frigoríficos e matadouros, elevação 
do potencial de energia elétrica e desenvolvimento de indústrias e 
agricultura” (BRASIL, [20??b]).

Ao analisar o funcionamento de uma organização como o BNDES 
por meio de suas ações e contratos, podem surgir dúvidas se a or-
ganização tem uma agenda menos suscetível às mudanças de gestão 
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no Governo Federal, o que o aproximaria de uma organização mais 
a serviço do Estado brasileiro. Ou se sua atuação, de uma forma glo-
bal, seria mais suscetível a essas mudanças, aproximando o BNDES 
dos planos de governo.

Sob o prisma da governança corporativa, é possível evidenciar 
nos principais instrumentos de governança os reflexos dessa 
dicotomia, que pode se expressar em um foco de poder mais 
centrado na organização, com maior cultura de autonomia e 
autodeterminação; ou mais no acionista controlador, que pode 
apresentar abordagens diversas quanto ao cumprimento da fi-
nalidade organizacional. Ou ainda de o foco de poder recair na 
participação mais efetiva da sociedade, com uma perspectiva de 
órgão de Estado, mesmo que isso possa causar, em alguns casos, 
a diminuição dos resultados do acionista controlador ou a perda 
de autonomia decisória.

A atuação do BNDES na economia, transversal em todos os senti-
dos, pode levar também a uma difícil implementação de uma gover-
nança que garanta um equilíbrio entre os interesses do controlador, 
da instituição ou então da sociedade civil. Assim, mais desafiadora é 
uma governança múltipla, em uma instituição complexa, que garan-
ta uma participação mais balanceada entre esses três atores princi-
pais, que terminam por se desdobrar em vários outros.

Observando a lei que rege a governança das estatais no Brasil 
(Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, comumente denominada Lei 
das Estatais) (BRASIL, 2016) e o Estatuto do BNDES (BNDES, 
2020b), é possível observar uma tendência de o foco de poder 
pender mais para o acionista controlador do que para a institui-
ção ou a sociedade civil.
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A Lei das Estatais estabelece obrigações para o acionista controla-
dor que incluem o dever de “preservar a independência do Conselho 
de Administração no exercício de suas funções” (Art. 14). É men-
cionada a assembleia geral de acionistas, embora não haja requi-
sitos para sua composição; sendo registrado (Art. 7) que também 
se aplica a todas as estatais a Lei 6.404/1976, que dispõe sobre as 
sociedades por ações.

A Lei das Estatais ainda estabelece que os membros do conselho 
de administração (CA) devem atender a requisitos (Art. 17) de ex-
periência profissional, formação acadêmica e não se enquadrar em 
hipóteses de inexigibilidade.5 No seu Art. 13, define que a legislação 
que autorizar a criação de nova estatal deverá dispor de diretrizes 
para o estatuto da companhia, incluindo restrições para a constitui-
ção do CA, observado o mínimo de sete e o máximo de 11 membros, 
com prazo de gestão não superior a dois anos, sendo permitidas, no 
máximo, três reconduções consecutivas.

Por sua vez, seu Art. 19 estabelece que é garantida a participação 
no CA de representante dos empregados e dos acionistas minori-
tários (Art. 19), bem como que há uma parcela das indicações da 
composição de assentos do CA que deve ser destinada a membros 
independentes, tanto do governo quanto de empresas das cadeias de 
compradores e de fornecedores da estatal (Art. 22).

Art. 22. O Conselho de Administração deve ser com-
posto, no mínimo, por 25% (vinte e cinco por cento) 
de membros independentes ou por pelo menos 1 (um), 
caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto 

5 Hipóteses de inexigibilidade previstas na Lei Complementar 64/1990 consideradas as 
alterações introduzidas pela Lei Complementar 135/2010.
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múltiplo pelos acionistas minoritários, nos termos do 
art. 141 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 
(Lei nº 13.303/2016).

Ademais, a Lei das Estatais estabeleceu vedações expressas de parti-
cipação de membros de certas organizações da sociedade que possam 
trazer conflitos com o interesse do acionista, como: partidos políti-
cos, órgão de controle ou sindicatos patronais ou de empregados.6

O Sistema BNDES é composto pelo BNDES e por suas duas empre-
sas subsidiárias BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) e Agên-
cia Especial de Financiamento Industrial (FINAME). A Assembleia 
Geral de cada uma dessas empresas tem competência para aprovar o 
respectivo estatuto e para eleger e destituir membros do CA.

O BNDES foi a primeira estatal federal a adequar seu estatuto so-
cial integralmente aos novos padrões exigidos pela Lei das Estatais. 
A adequação incluiu a criação de novos órgãos colegiados estatutá-

6 “Lei das Estatais: Art. 14. § 2º É vedada a indicação, para o Conselho de Administra-
ção e para a diretoria: I - de representante do órgão regulador ao qual a empresa públi-
ca ou a sociedade de economia mista está sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário 
de Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o 
serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na admi-
nistração pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no 
Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo; II - de 
pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura 
decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e rea-
lização de campanha eleitoral; III - de pessoa que exerça cargo em organização sindical; 
IV - de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, 
demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-
-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou 
com a própria empresa ou sociedade em período inferior a 3 (três) anos antes da data de 
nomeação; V - de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse 
com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de 
economia mista ou com a própria empresa ou sociedade. § 3º A vedação prevista no inciso 
I do § 2º estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das 
pessoas nele mencionadas.”
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rios (Assembleia Geral, Comitê de Elegibilidade e Comitê de Remu-
neração) e nova composição para os órgãos colegiados estatutários 
(BNDES, 2017b). Esse novo estatuto foi aprovado, em fevereiro de 
2017, com base no despacho do Ministro da Fazenda, pela Assembleia 
Geral, que teve registrada a presença de representante da União Fede-
ral, do Presidente do Conselho Fiscal do BNDES e de representante 
do presidente do BNDES (BNDES, 2017a);

O Estatuto Social do Banco estabelece, em seu Art. 3°, que o BNDES 
é o “principal instrumento de execução da política de investimento 
do Governo Federal e tem por objetivo primordial apoiar progra-
mas, projetos, obras e serviços que se relacionem com o desenvol-
vimento econômico e social do país” (BNDES, 2020b). Por sua vez, 
no atual planejamento estratégico aprovado pelo Conselho de Ad-
ministração, define-se o propósito do BNDES como “transformar a 
vida de gerações de brasileiros, promovendo desenvolvimento sus-
tentável” (BNDES, 2020b), denotando a relevância da perspectiva 
de longo prazo da atuação do Banco.

A composição do CA do BNDES é estabelecida pelo Estatuto do 
BNDES (BNDES, 2020b):

Art. 15. O órgão de orientação superior do BNDES é o 
Conselho de Administração, composto por onze mem-
bros, todos eleitos pela Assembleia Geral, sendo:

I – 4 (quatro) indicados pelo Ministro de Estado da 
Economia;

II – 1 (um) indicado pelo Ministro de Estado das Rela-
ções Exteriores;

III – 5 (cinco) indicados pelo Ministro de Estado sob cuja 
supervisão estiver o BNDES; e
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IV – 1 (um) representante dos empregados do BNDES 
escolhido dentre os empregados ativos, pelo voto direto 
de seus pares, na forma da legislação aplicável.

§ 1º Dentre os membros indicados nos incisos I a III, 
pelo menos três deverão ser independentes, na forma 
prevista na Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016 e no 
Decreto n.º 8.945, de 27 de dezembro de 2016, cabendo 
ao Ministério supervisor as referidas indicações, caso os 
demais Ministérios não as façam.

Em março de 2020, houve a unificação dos conselhos de administra-
ção das três empresas do Sistema BNDES, que antes contavam com 
conselheiros distintos.7 Com a mudança, o número de assentos dos 
conselhos de Administração e Fiscal do Sistema BNDES foi reduzi-
do de 45 para 17, sendo até 11 integrantes no Conselho de Adminis-
tração e até seis no Conselho Fiscal (três titulares e três suplentes). 
O comunicado que anunciou essa mudança enfatizou sua impor-
tância para a melhoria da gestão, por meio da redução do número 
de processos necessários, prestigiando-se os princípios da economia 
processual e da eficiência, bem como para a economia de gastos, uma 
vez que os conselheiros receberão honorários apenas por sua atuação 
em um único CA (BNDES, 2020a).

7 Conforme aprovações das assembleias gerais das duas empresas subsidiárias, BNDESPAR 
e FINAME, que decidiram, seguindo manifestação favorável do respectivo CA e da Secre-
taria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia, pela 
destituição dos atuais conselheiros e pela nova composição do CA e do Conselho Fiscal, 
com todos os seus integrantes correspondendo aos integrantes dos conselhos do BNDES, 
eleitos por Assembleia Geral. As duas assembleias gerais mencionadas registraram a presen-
ça do acionista único, o BNDES. As decisões das assembleias gerais das empresas do Sistema 
BNDES estão disponíveis em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-so-
mos/governanca-controle/_colegiados_do_sistema_bndes/colegiados-sistema-bndes/ 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/governanca-controle/_colegiados_do_sistema_bndes/colegiados-sistema-bndes/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/governanca-controle/_colegiados_do_sistema_bndes/colegiados-sistema-bndes/
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Como referência em boas práticas de governança das empresas 
estatais, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) pressupõe que o acionista estatal (único ou majo-
ritário, no caso das estatais) deve cuidar para que os interesses dos 
demais membros da sociedade sejam adequadamente representados 
e, para tanto,

deve atuar como um proprietário informado e ativo, ga-
rantindo que a governança das empresas estatais é rea-
lizada de forma transparente e responsável, com alto 
grau de profissionalismo e eficácia. (...) Suas responsabi-
lidades principais incluem (...) estabelecer processos de 
nomeação bem estruturados, transparentes e baseados 
no mérito, participando ativamente da nomeação e con-
tribuindo para a diversidade do conselho (OECD, 2015, 
p. 18, livre tradução).

Isso requer, na prática, uma postura de respeito perene das es-
truturas criadas para promover o balanceamento de interesses na 
instituição. E, em última análise, demanda também renunciar ao 
controle exclusivo em prol da multiplicidade de interesses dos di-
versos atores envolvidos.

A experiência internacional de 
governança corporativa nos 
bancos de desenvolvimento
No presente trabalho, é realizado um estudo comparativo com insti-
tuições análogas ao BNDES. Foram pesquisados sites e documentações 
de diversas instituições, privilegiando os bancos de desenvolvimento 
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nacionais. Bancos multilaterais foram descartados por terem uma 
governança naturalmente diferente dos bancos nacionais.

Foram pesquisados os seguintes bancos de desenvolvimento: KfW 
(Alemanha), ICO (Espanha), AFD (França), Nafin (México), BDC 
(Canadá), DBSA (África do Sul) e BPIFrance (França). Além disso, 
também foi pesquisada a estrutura de governança do Codefat.

De forma ilustrativa, citamos alguns casos. No BPIFrance, de atua-
ção similar à do BNDES, porém mais focado em negócios  corporate e 
empreendedorismo, há uma clara tendência para agregar no conselho 
uma representatividade regional no CA e para a maior participação 
de outras empresas estatais (Caisse des Dépôts et Consignations) e de 
funcionários, incluindo uma preocupação com equidade de gênero 
(FRANÇA, 2020, livre tradução):

Box 1 • Composição do Conselho de Administração – BPIFrance

O Conselho de Administração do BPIFrance é composto por dezesseis conselheiros, 
considerando que, nos itens 2 e 3, há tanto mulheres quanto homens:

1) Nove representantes dos acionistas, incluindo quatro representantes do Estado 
nomeados por decreto e cinco nomeados pela Assembleia Geral de acionistas, 
incluindo quatro sob proposta da Caisse des Dépôts et Consignations, escolhidos 
devido à sua competência em matéria econômica e financeira;

2) Dois representantes das regiões, nomeados por decreto sob proposta de 
associação representativa de todas as regiões;

3) Duas personalidades qualificadas, escolhidas por sua competência em matéria 
econômico-financeira e de desenvolvimento sustentável, indicadas por decreto;

4) Pessoa qualificada, escolhida em virtude da sua competência em matéria 
econômica e financeira, nomeada por decreto para o exercício das funções de 
diretor geral do BPIFrance;

5) Uma mulher e um homem, na qualidade de representantes dos trabalhadores 
da sociedade e das suas subsidiárias em que detenha, direta ou indiretamente, a 
maioria do capital, eleitos nas mesmas condições que as previstas no Capítulo II do 
Título II da Lei 83.675, de 26 de julho de 1983, relativo à democratização do setor 
público, sendo as modalidades de votação que permitem respeitar a eleição de uma 
mulher e de um homem especificadas nos estatutos.
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Já no KfW, banco de desenvolvimento alemão, que vem exercendo 
bastante cooperação com o BNDES, é notória a extensa participa-
ção de distintos membros da sociedade, de associações de empresas, 
das regiões, parlamento e do governo no CA da instituição, sem 
distinguir a participação de sindicatos, por exemplo. Estes últimos 
são vetados pela Lei das Estatais brasileira.

O CA da instituição alemã congrega atualmente 37 membros, mais 
que três vezes o limite definido pela legislação brasileira, o que per-
mite principalmente uma mescla de representatividade de todas as 
partes interessadas envolvidas com o propósito amplo de um banco 
de desenvolvimento na economia de um país (KFW, 2020a).

Box 2 • Composição do Conselho de Administração – KfW

•	 Presidente do Conselho de Administração: Ministro Federal da Economia e 
Energia;

•	 Vice-Presidente: Ministro Federal das Finanças;

•	 Ministra de Estado do Ministério das Finanças do Estado da Renânia-Palatinado;

•	 Presidente da Federação Alemã de Comércio Exterior, Comércio e Serviços (BGA);

•	 Ministro Presidente do Estado de Hesse;

•	 Diretor Gerente da Associação Federal das Empresas de Habitação e Imobiliário da 
Alemanha (GdW);

•	 Presidente do Sindicato Alemão Construção-Agricultura-Meio Ambiente (IG Bau);

•	 Ministro de Estado do Ministério das Finanças do Estado da Baviera e Identidade 
Regional;

•	 Vice Permanente da Diretora Executiva da Associação das Cidades Alemãs;

•	 CEO do Münchener Hypothekenbank eG;

•	 Ministro das Finanças do Estado da Baixa Saxônia;

•	 Presidente da Confederação dos Sindicatos Alemães (DGB);

•	 Membro do Conselho de Administração da Associação Nacional dos Bancos 
Cooperativos Alemães (BVR);

•	 Ministra Federal da Alimentação e Agricultura;

•	 Vice-Presidente do ver.di - United Services Trade Union;

•	 Membro do Conselho Executivo da Confederação dos Sindicatos Alemães (DGB);

•	 CEO e Diretor-Geral da Federação das Indústrias Alemãs (BDI);

(Continua)



Governança corporativa e instituições financeiras de desenvolvimento:  
lições da experiência internacional

55R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 27, n. 54, p. 33-67, dez. 2020

(Continuação)

•	 Ministro Federal dos Negócios Estrangeiros;

•	 Ministro Federal da Cooperação e Desenvolvimento Econômico;

•	 Presidente da Associação Federal dos Bancos Alemães (BdB);

•	 Presidente da Associação Federal de Bancos Públicos da Alemanha (VÖB);

•	 Presidente da Associação Alemã de Agricultores (DBV);

•	 Ministro Federal de Transportes e Infraestrutura Digital;

•	 Presidente da Associação Alemã de Bancos de Poupança (DSGV);

•	 Ministra Federal do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança 
Nuclear;

•	 Secretário-Geral da Confederação Alemã de Artesanato e Pequenas Empresas 
(ZDH);

•	 Ministra das Finanças do Estado de Baden-Wuerttemberg;

•	 Ministro das Finanças e Assuntos Europeus do Estado do Sarre;

•	 Ministro das Finanças do Estado Livre da Turíngia;

•	 Diretor Executivo da Associação das Câmaras de Comércio e Indústria Alemãs 
(DIHK); e

•	 7 membros do Bundestag alemão

Outro exemplo nacional de prática de governança corporativa vem 
de parte significativa do funding do próprio BNDES, por meio do 
Codefat. Nele, para garantir o cumprimento do propósito de me-
lhor aplicação dos recursos em prol dos trabalhadores, são repre-
sentados diversos setores do governo, empregadores e trabalhadores 
em múltiplas comissões e colegiados:
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Box 3 • Composição do Codefat

•	 um representante do Ministério do Trabalho (atualmente sob representação do 
Ministério da Economia);

•	 um representante do Ministério da Fazenda (atualmente sob representação do 
Ministério da Economia);

•	 um representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

•	 um representante do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(atualmente sob representação do Ministério da Economia);

•	 um representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
(atualmente sob representação do Ministério da Economia);

•	 um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social;

•	 seis representantes dos trabalhadores, indicados, respectivamente, pelas seguintes 
entidades: (a) Central Única dos Trabalhadores (CUT); (b) Força Sindical; (c) União 
Geral dos Trabalhadores (UGT); (d) Nova Central Sindical dos Trabalhadores 
(NCST); (e) Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB); e (f) Central 
dos Sindicatos Brasileiros (CSB);

•	 seis representantes dos empregadores, indicados, respectivamente, 
pelas seguintes entidades: (a) Confederação Nacional da Indústria (CNI); 
(b) Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif); (c) Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC); (d) Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA); (e) Confederação Nacional do Turismo 
(CNTur); e (f) Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Fonte: Codefat (2017).

A Tabela 1 apresenta a consolidação dos diversos casos estudados, 
considerando uma divisão conforme a vinculação do representante 
no CA.

Via de regra, nas instituições pesquisadas, há evidências de parti-
cipação mais plural de outros membros da sociedade civil. A par-
ticipação do governo é minoritária na maior parte das instituições, 
com uma média de 40%. Na amostra, o BNDES tem o maior índice 
de participantes do governo, com 64%. Com a reforma ministerial 
ocorrida em 2019 (BRASIL, 2019), mais de 80% dos integrantes pas-
saram a ser indicados pelo Ministério da Economia (nove de 11).
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Interessante notar que, em duas delas (KfW e AFD), há partici-
pantes que são membros do parlamento, ao passo que três delas 
(KfW, Nafin e Codefat) têm participantes que podem ser mem-
bros de instituições sindicais. Ambas as situações são vedadas pela 
legislação brasileira atual para as estatais. Quanto ao BPI, embora 
haja indicação de participação do parlamento, isso ocorre de for-
ma indireta, tendo em vista que as nomeações são realizadas pela 
Caisse des dépôts et consignations, que é controlada pelo parla-
mento francês.

O BNDES, por sua vez, figura como uma das quatro instituições que 
têm empregados no CA, ao lado de AFD, Nafin e BPI, que têm dois 
empregados em cada. Conforme o estatuto do BNDES, todos são 
eleitos pelo CA e demissíveis ad nutum.

No caso do BDC (CANADÁ, 2019, livre tradução), há um limite 
para indicação de diretores pelo acionista controlador: “(...) Não 
mais que dois diretores, com exceção do presidente e do presidente 
do Conselho de Administração, podem ser nomeados pela adminis-
tração pública federal”.

Quanto à indicação de conselheiros, há também uma estrutura for-
mal presente no BNDES, e prevista na Lei das Estatais, conhecida 
como Comitê de Elegibilidade, que tem o papel de validar indica-
ções externas conforme os pré-requisitos para indicação como con-
selheiro, diretor ou presidente da instituição:

Art. 29. O Comitê de Elegibilidade será composto pelos 
mesmos membros que integram o Comitê de Auditoria, 
designados pelo Conselho de Administração, sem remu-
neração adicional.
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§1º Compete ao Comitê de Elegibilidade:

I - auxiliar o acionista controlador na indicação dos 
membros da Diretoria e dos Conselhos de Administra-
ção e Fiscal do BNDES e de suas subsidiárias, inclusive 
por meio da verificação do cumprimento dos critérios 
previstos na Lei nº 13.303/2016 e em outros normati-
vos aplicáveis;

II - verificar a conformidade do processo de avaliação dos 
membros da Diretoria e dos Conselhos de Administra-
ção e Fiscal do BNDES e suas subsidiárias, de acordo com 
os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 13.303/2016; (...)

Comparativamente, em outras instituições como o BDC, que não 
tem o foco tão extenso de atuação na economia, como no caso 
do BNDES, há uma estrutura que funciona acoplada à alta ad-
ministração da instituição denominada Comitê de Governança 
e Nomeações. Seu papel é, entre outras funções, o de recomen-
dar nomes que tenham afinidade com o propósito da instituição, 
além de ter uma estrutura dedicada à pesquisa de perfis que se 
alinhem com ele, bem como a definição dos critérios de seleção 
desses cargos de alta administração, como listado no Box 4 (BDC, 
2020, livre tradução).

A manutenção e o desenvolvimento de estruturas como essa, de re-
comendação e não apenas de auxílio nas indicações externas, forta-
lecem a instituição, na medida em que reforçam a discussão de seu 
propósito. Assim, mitigam-se as situações de conflito de interesse e 
eleva-se o respeito à independência e à cultura da instituição.
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Box 4 • Comitê de Governança/nomeação do BDC

1) auxiliar o Conselho a cumprir suas responsabilidades de supervisão da governança 
corporativa e mensurar o risco associado com seu modelo de governança, 
particularmente quanto ao risco reputacional, e revisar:

- as melhores práticas e os desenvolvimentos regulatórios relacionados a governança 
no Canadá, para assegurar que sejam mantidos os mais altos padrões de 
governança corporativa, condução ética e uma cultura de integridade, levando-se 
em conta os requisitos do Conselho do Tesouro (Treasury Board), e recomendando 
ao Conselho as mudanças necessárias para ampliar a efetividade do modelo de 
governança do BDC;

- a efetividade da governança corporativa e das políticas do BDC em relação à 
operação e condução do Conselho, em particular quanto ao Código de Conduta 
do Conselho, e recomendar a aprovação ou mudanças nele ao Conselho, quando 
necessário, mas ao menos a cada dois anos;

- a duração dos mandatos dos membros de forma a assegurar a efetividade do 
Conselho, o planejamento sucessório e uma boa transição dos membros;

- os processos para assegurar a diversidade do Conselho quanto a gênero, 
geografia, idade e outros critérios culturais identificados no perfil do Conselho;

- o processo de comunicação, troca de informação e relatos entre o Conselho e 
a direção;

- a qualidade e a adequação do material e dos recursos fornecidos aos membros, 
em geral e em relação às reuniões do Conselho e de seus comitês.

2) revisar a relação entre a direção e o Conselho e fazer recomendações sobre essa 
relação onde e quando for apropriado para promover um alinhamento de propósito, 
visão e estratégia entre a gestão e os membros;

3) assegurar que o Conselho funcione de forma independente;

4) solicitar a opinião individual dos membros do Conselho e receber e considerar as 
preocupações de cada um sobre o funcionamento do Conselho e de seus comitês;

5) revisar o modelo de governança corporativa do BDC e recomendar ao Conselho 
sua divulgação, incluindo no relatório anual do BDC;

6) revisar e fazer recomendações, quando apropriado, em relação a ressarcimentos 
em favor de membros e funcionários do BDC;

7) relatar os procedimentos de cada reunião e todas as recomendações feitas pelo 
Comitê na reunião seguinte do Conselho.

No BDC, além de um papel mais proativo de recomendações pelo 
Comitê de Nomeações, vis-à-vis ao papel exercido pelo Comitê de 
Elegibilidade do BNDES, há prerrogativas de a nomeação e des-
tituição do presidente (CEO) ser realizada pelo CA (BDC, 2020, 
livre tradução):
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O Presidente deve ser nomeado pelo Presidente do Con-
selho para ocupar o cargo durante um período de tempo 
que o Governador no Conselho considerar apropriado. 
Os outros diretores serão nomeados pelo Ministro de Es-
tado designado, com a aprovação do Presidente do Con-
selho, por um período não superior a quatro anos que 
garantirá, tanto quanto possível, a expiração em qual-
quer ano dos termos do cargo de não mais da metade 
dos diretores.

No BNDES, essa nomeação parte normalmente do Presidente 
da República ou do ministro da Economia e é validada pelo CA 
do BNDES.

Considerações finais
Do benchmarking realizado, depreende-se que há diversas experiên-
cias internacionais que demonstram a viabilidade e a importância 
de uma participação ampliada da sociedade civil organizada em ór-
gãos como o CA, o que poderia motivar uma revisão da atual Lei 
das Estatais, tendo em vista a especificidade das IFDs.

Essa participação mais próxima da sociedade nas estruturas de con-
trole pode criar uma conexão mais firme das IFDs como órgãos de 
Estado e não apenas de governo. Em suma, pode transformar os 
instrumentos de governança em canais para o planejamento, execu-
ção, monitoramento e avaliação de políticas de longo prazo e para 
melhor expressão das aspirações da sociedade.

O balanceamento plural das estruturas de poder, tal como o CA, en-
tre membros da sociedade civil, acionista representante do governo e 
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membros da própria instituição pode trazer equilíbrio suficiente para 
atender às diversas demandas da sociedade quando o que está em 
questão é um tema tão vasto e complexo como o do desenvolvimento.

É uma limitação do presente estudo e que figura como sugestão para 
estudos futuros observar outras estruturas de governança para além 
do CA, o que poderia trazer conclusões mais abrangentes. Além dis-
so, ainda como sugestões de estudos futuros, é possível uma reflexão 
sobre a governança das demais IFDs presentes no Brasil, especial-
mente as estaduais, a partir da metodologia proposta neste artigo.
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Resumo
As cooperativas aparecem, novamente, na atualidade, como uma maneira de promover uma 
melhor apropriação do capital, considerando que podem executar boas estratégias e com-
partilhar experiências com modelos colaborativos. Este artigo decorre de uma pesquisa 
bibliográfica e empírica, fruto de um estudo no Reino Unido, para identificar comporta-
mentos que contribuam para a formação de cooperativas eficientes e atrativas ao mercado 
de venture capital e outros fundos de investimentos. Com base nos dados obtidos, foram 
formuladas recomendações para promover uma nova dinâmica de interação entre empresas 
startups e fundos de venture capital, com o objetivo de dar maior visibilidade às cooperati-
vas e sua forma de gestão, e espera-se que sejam atraídos investidores para criar, no Reino 
Unido, um fundo piloto de venture capital que seja voltado às cooperativas e guiado pela 
transparência e por esforços conjuntos de planejamento e de resultados sustentáveis a lon-
go prazo.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Cooperativas. Venture capital. Financiamento. 
Impacto social. Economia compartilhada.

Abstract
Cooperatives appear today as a way to promote a better capital appropriation, considering they 
are able to put in place good strategies and share experiences in collaborative models. This article is 
derived from a bibliographic and empirical research, as a result of a study in the United Kingdom, to 
identify behaviors that contribute to the creation of efficient and attractive cooperatives for venture 
capital and other funds market. Based on data obtained, some recommendations were given to pro-
mote new relationships between startups and venture capital funds, aiming to raise awareness about 
cooperatives and their management style, and therefore to be able to attract investors to create, in 
the UK, a pilot venture capital fund focused on cooperatives and guided by transparency and joined 
efforts to sustainable long-term results.

Keywords: Entrepreneurship. Cooperatives. Venture capital. Financing. Social impact. Collaborative 
economy.
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Introdução
As cooperativas surgiram1 durante a Revolução Industrial como 
uma resposta à exploração capitalista. Os trabalhadores se uniram 
para gerar um novo modelo de organização da atividade econômica. 
Formado por pares e com regras coletivas, esse modelo combinou 
condições de trabalho mais adequadas com maior reconhecimento 
aos esforços individuais. Apesar da ambição por parte de alguns 
idealizadores de romper com o capitalismo, na prática o combate 
ao poderio econômico mostrou-se improvável, tendo então as coo-
perativas evoluído para coexistir com o modo de produção vigente.

As cooperativas se multiplicaram em setores como agricultura, ser-
viços, produção, de empregados, apresentando-se como uma alter-
nativa mais equilibrada para a relação capital/trabalho e trazendo 
maior satisfação e estabilidade aos empregados. Quanto à perfor-
mance de longo prazo, inúmeras cooperativas têm sido bem-suce-
didas ao redor do mundo, em razão do engajamento individual de 
seus membros na construção de um ambiente coletivo produtivo e 
eficiente. Ao longo da história, algumas cooperativas chegaram a 
ser até mais produtivas do que empresas lucrativas, como é o caso 
da cooperativa Mondragon da Espanha2 (WHITE; WHITE,1991).

1 No Brasil, o conceito legal de sociedade cooperativa encontra-se no caput do art. 4º da 
Lei federal 5.764/1971, complementado pelo artigo 1.094 do Código Civil, definindo-a 
como uma sociedade de pessoas que contribuem com bens ou serviços para o exercício de 
uma atividade, com benefício comum aos seus membros (FRISON, 2014).

2 É atualmente considerada a maior e mais avançada economia cooperativa do mundo, 
que reúne 102 cooperativas que geram mais de 73 mil empregos (BAMBURG, 2017). A 
Mondragon segue padrões de excelência de governança de mercado, com práticas corpo-
rativas e de compliance, transparência, processos decisórios eficientes e cooperação entre as 
empresas do conglomerado, que inclui um banco cooperativo para fornecer financiamento 
a suas cooperativas (WHITE; WHITE, 1991). Dispõe de uma estrutura para auxiliar ini-
ciativas empreendedoras como uma forma de estimular um novo negócio ou sugerir uma 
cisão das cooperativas atuais (CORNFORTH et al., 1988). 
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No embalo desse movimento, surgiram empresas, também geren-
ciadas por empregados, com modelos mais flexíveis, visando, por 
um lado, distanciar-se das questões políticas que envolveram a cria-
ção das cooperativas; e, por outro, não adotar um modelo liberal 
que daria amplo poder aos empregados e impediria a empresa de 
ser competitiva.

Nos dias atuais, diante da revolução tecnológica a que se assiste, 
empresas como Facebook, Google, Apple, Uber possuem bilhões de 
valor de mercado, concentrados inteiramente nas mãos de seus fun-
dadores, sendo os empregados remunerados apenas por um valor 
fixo em troca de trabalho. Na era da tecnologia da informação e 
do conhecimento, percebe-se ainda mais a concentração do capital, 
aumentando a distância entre classes trabalhadoras e empresas ca-
pazes de trazer soluções a problemas da sociedade atual.

A discussão sobre o colapso do capitalismo moderno parece ganhar 
força, na medida em que as oito pessoas mais ricas do mundo têm 
patrimônio equivalente ao de 3,75 bilhões de pessoas. Em outras 
palavras, a massa de trabalhadores que produz riqueza não se apro-
pria dela. Isso gera insatisfação, e as pessoas passam então a buscar 
novos modelos, que tragam maior equilíbrio entre as vidas pessoal 
e profissional.

Na sociedade atual, cada vez mais vêm sendo discutidos mecanis-
mos de colaboração na economia, pelo compartilhamento de es-
forços e recursos. Dessa maneira, empreendedores podem se focar 
estritamente nos diferenciais competitivos e maximizar as possi-
bilidades de interações para obter mais resultados, com o uso efi-
ciente de capitais. Isso pode ocorrer também no caso de cooperação 
entre empresas e cooperativas, por meio da formalização de contra-
tos ou parcerias.
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Entretanto, o crescimento orgânico de qualquer empresa, incluindo 
as cooperativas, demanda investimentos. Logo, na prática, há mui-
tas barreiras que devem ser analisadas. A avaliação de risco de crédi-
to leva em consideração diversos fatores, como o modelo de negócio, 
o projeto em si, o retorno esperado e a capacidade dos gestores de 
levarem a empreitada em meio a situações adversas.

No caso de cooperativas, a análise de risco não é diferente. No entanto, 
há fatores adicionais, como (i) a desconfiança em relação ao modelo 
de gestão, praticado por cooperados que podem não apresentar perfil 
técnico adequado; e (ii) a morosidade nas decisões estratégicas, em um 
ambiente de mercado altamente competitivo e cada vez mais dinâmi-
co. Esses fatores pesam desfavoravelmente na liberação de crédito por 
instituições financeiras tradicionais ou fundos de investimento.

Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados de uma pes-
quisa, no âmbito da conclusão do MBA em Empreendedorismo,3 
para dar suporte a três empreendedores, fundadores da embrio-
nária startup Cooperative Capital,4 sobre os principais fatores que 
influenciam as decisões de investimentos de fundos de venture 
capital.5 A finalidade é estimulá-los a adaptar seu modelo de deci-

3 Este artigo resulta do trabalho de conclusão do MBA em Empreendedorismo, na 
 Warwick Business School, em setembro de 2018, sob a orientação do professor de Em-
preendedorismo John Lyon. 

4 Dois dos empreendedores fundadores eram funcionários da Virgin Capital, nas áreas de 
novos negócios e marketing, e o outro era Carne Ross, diplomata independente, que assessora 
governos democráticos e grupos políticos como o País Basco e a oposição democrática da Síria.

5 Por haver poucas opiniões ou pesquisas registradas (se houver) relacionadas a coopera-
tivas e fundos de venture capital, houve um desafio extra à pesquisa acadêmica para explorar 
se a ideia dos empreendedores da Cooperative Capital tem alguma chance de ser avaliada 
como viável pelo mundo financeiro e seja endossada futuramente por investidores qua-
lificados. Por outro lado, do impacto social e das perspectivas filantrópicas financeiras, 
as cooperativas e os fundos de investimento juntos podem formular modelos de finan-
ciamento interessantes na nova era do capitalismo para promover formas alternativas de 
colaboração e melhor compartilhamento de receitas.
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são, de modo que possam apoiar cooperativas e, assim, promover 
um crescimento mais acelerado e sustentável dessas organizações.

O tema se mostra pertinente em uma época em que se visa não 
somente o retorno financeiro, mas também o retorno social dos in-
vestimentos, podendo-se até mesmo desafiar a estruturação de um 
fundo de risco variável com uma proposta diferenciada, apoiando 
cooperativas que vão trazer benefícios coletivos e compartilhar con-
quistas entre seus membros, como outros fundos que já têm surgi-
do, voltados a investimentos de impacto social.

Entretanto, para se chegar a recomendações para um fundo de in-
vestimento cuja atuação seja baseada na assunção de riscos mitiga-
dos pelo estabelecimento de metas precisas às startups investidas, 
em um ambiente naturalmente repleto de incertezas, o primeiro 
passo é verificar como passo inicial, como é feita também a estru-
turação de startups por seus fundadores, a fim de avaliar os pontos 
fracos das cooperativas. As startups, geralmente, são formadas por 
tipos societários mais flexíveis, que permitem lucro e tomada de 
decisão de forma ágil. Por estarem engajadas no sonho do empreen-
dedorismo, o tipo de empresa não se constitui como um elemento 
de muita controvérsia entre os fundadores, que se concentram espe-
cialmente no sucesso do projeto.

Fundos de venture capital, por sua vez, têm mais ofertas de empresas 
do que capacidade efetiva de investimento, de modo que natural-
mente optam por investimentos cujo risco esteja limitado ao projeto 
em si, privilegiando empresas que tenham uma equipe estruturada, 
amadurecida e engajada em um propósito comum, para enfrentar os 
desafios normais que qualquer atividade empresarial apresenta, res-
pondendo com um modelo de decisão eficiente e uma permanente 
revisão de estratégia para as demandas de mercado colocadas.
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Diante desse cenário, o presente trabalho propõe uma reflexão que 
busca mudar o status quo dominante no capitalismo, baseado no lucro 
apropriado pela empresa e no empregado remunerado apenas por seu 
trabalho. A ambição aqui colocada é a de que o colaborador se torne 
um agente de transformação da condição do cooperado (e coproprietá-
rio), como executor de estratégias, que compartilha benefícios e expe-
riências por meio da construção de modelos e propósitos colaborativos.

Analisando a literatura internacional existente, foram identificadas 
possíveis explicações para o atual distanciamento entre as coopera-
tivas e os fundos de venture capital, bem como os principais fatores 
que determinam a formação de uma cooperativa e o comprometi-
mento de seus membros com uma performance superior à de em-
presas que visam o lucro.

Por fim, pela análise dos dados, foram propostas recomendações 
para que o futuro das cooperativas com viés de empreendedorismo 
e sua aproximação com fundos de investimento sejam guiados por 
uma nova dinâmica de relação entre startups e fundos de venture 
capital, trazendo uma parceria baseada na transparência e na soma 
de esforços de ambos os lados, voltados a resultados com foco no 
planejamento sustentável de longo prazo.

As cooperativas modernas 
como pilares do 
desenvolvimento econômico
A definição de cooperativa da Aliança Cooperativa Internacional 
(2015) é considerada a mais apropriada para explicar o papel dessas 
organizações: “uma associação autônoma de pessoas unidas volunta-
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riamente para atender às suas necessidades e aspirações econômicas, 
sociais e culturais comuns por meio de uma empresa controlada 
democraticamente”. As cooperativas são guiadas por sete princípios 
que privilegiam aspectos coletivos, como a manifestação do livre-
-arbítrio e a adesão aberta, controle democrático, participação, au-
tonomia e independência, educação continuada, cooperação e senso 
comunitário (RATNER, 2013).

Inegavelmente, as cooperativas trouxeram contribuições substan-
ciais para o desenvolvimento econômico. Na Tabela 1, são apresen-
tados alguns números sobre cooperativas na Europa.

Tabela 1 • Cooperativas na Europa (2015)

Setor Número de 

cooperativas 

Número de 

empregados/membros

Número 

de membros 

Faturamento 

anual (euros) 

Agricultura 301 3.900 3,79 bilhões 

Bancário   1 37 400.000 1,62 bilhão

Seguro   2 691 - 

Construção  11 3 0,69 milhão

Indústria 
e serviço

 10 267 9,2 milhões 

Farmacêutico  13 1.948   1.437 522,48 milhões 

Fonte: Cooperatives UK (2015).

Ao longo da história, as cooperativas têm desempenhado um pa-
pel fundamental no capitalismo, como um modelo alternativo de 
organização, que proporciona uma relação mais justa entre capital 
e trabalho, mesmo que os entusiastas das cooperativas não tenham 
alcançado o padrão desejado.

Um estudo do Censo Global de Cooperativas (2014) mostrou que 
essas organizações reúnem mais de um bilhão de pessoas, entre 
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membros e clientes, com 12,6 milhões de funcionários6 distribuídos 
em 770 mil escritórios e pontos de venda, gerando lucros superiores 
a US$ 3 trilhões,7 em um total de 145 países em todas as regiões 
do mundo. Alguns autores defendem que o movimento coopera-
tivo global representa a maior organização do mundo, economi-
camente mais poderosa do que várias nações do G20 (PARDEV; 
 SCHWETTMANN, 2014).

A Organização das Nações Unidas (ONU) incluiu as cooperativas 
entre os colaboradores para atingir os objetivos de desenvolvimento 
sustentável (ODS), por reconhecer seu potencial para o desenvolvi-
mento econômico, seja na promoção de relações comerciais, seja na 
capacitação de seus membros para administrá-las. Essa visão é apoia-
da pela Coop (2008), que defende que o papel das cooperativas deve-
ria ser mais bem compreendido pela sociedade e pelos governos, para 
ser mais bem aproveitado no enfrentamento de desafios econômicos.

Segundo Borgeson e Zimring (2013), existem diferentes categorias 
de cooperativas, dependendo do alinhamento e do escopo de seus 
membros, por exemplo, de consumidores (pessoa física), de produ-
tores (empresa ou agricultor), de compra ou serviços compartilha-
dos (entidades comerciais e públicas), trabalhador (indivíduos) ou 
híbridos (varia). Portanto, características como maturidade, estru-
tura ou disponibilidade de garantias podem torná-las mais atraen-
tes para oportunidades de financiamento.

Nesse sentido, Dave Grace Associates (2014) constataram que o 
modelo cooperativo pode não ser bem explorado pelas empresas 

6 Estes não incluem dados das 982.400 cooperativas agrícolas na China, pois os dados de 
emprego não estavam disponíveis.

7 As cooperativas representam mais de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) em quatro 
países: Nova Zelândia (20%), Holanda (18%), França (18%) e Finlândia (14%).
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como estrutura alternativa, embora já seja incontestável o impacto 
positivo das cooperativas existentes na economia mundial. Existem 
ótimos exemplos nesse sentido mundo afora, como o Group Cré-
dit Agricole, Rewe Group, Nippon Life, Nationwide, John Lewis e 
Unimed Brasil (COOP, 2008).

Em razão de mudanças tecnológicas, como a internet das coisas, 
novas interações foram criadas entre produtos, serviços e pessoas, 
colocando para o capitalismo o risco de enormes transformações 
econômicas.8 Isso tem forçado as empresas a repensar as práticas de 
negócios para melhor atender às necessidades e comportamentos 
da sociedade. Adicionalmente, as empresas precisam lidar com a 
conscientização das pessoas sobre seu papel na sociedade, compro-
metendo-se a gerenciar atividades antes atribuídas ao mercado ou 
ao governo.9 Investidores, institucionais ou individuais, fundações e 
empresas de gestão de patrimônio buscam investimentos para gerar 
retorno social e financeiro (OECD, 2015).

Com base nessas premissas, não apenas as cooperativas, mas qual-
quer outro tipo de associação poderia surgir para cumprir esse pa-
pel. As redes colaborativas têm a possibilidade de ser mais inclusivas 
em relação à distribuição de renda e, consequentemente, priorizan-
do o equilíbrio entre trabalho e vida privada. Essa visão é apoiada 

8 Segundo Rifkin (2014), os bens comuns colaborativos guiarão a economia até 2050, 
pois hoje em dia as pessoas têm muito mais poder para gerenciar suas atividades a um 
“custo marginal quase zero, considerando a rede global integrada e o compartilhamento de 
conhecimento” (p. 9).

9 Em 2012, o governo do Reino Unido, atuando na vanguarda, uniu esforços com os prin-
cipais bancos financeiros para criar uma instituição dedicada a investimentos de impacto 
social, chamada Big Society Capital, qualificado como o primeiro banco de investimento de 
impacto social do mundo (OECD, 2015). Há registros, no entanto, de iniciativas semelhantes 
em todo o mundo, nos Estados Unidos da América, França, Itália e Ásia (GORDON, 2017).
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por Rifkin (2014), que afirma que as receitas globais das empresas 
da Fortune 500 em 2001 excederam em um terço o produto interno 
bruto (PIB) mundial. Diante disso, no futuro, novas métricas, que 
não apenas o desempenho do PIB, poderão ser usadas para medir a 
qualidade de vida (RIFKIN, 2014). Da mesma forma, Piketty (2014) 
alertou que a desigualdade alcançou níveis extremos em alguns paí-
ses e que a distância entre ricos e pobres está aumentando.

Lembrando o escopo desta pesquisa, os estudos históricos convergem 
na visão de que as cooperativas surgiram como uma forma de contes-
tação dos trabalhadores à concentração de capital nas mãos de pou-
cos e à exploração massiva de trabalhadores sem a garantia de direitos 
mínimos, como salário justo e jornada de trabalho ( PIKETTY, 2014).

Depois de dois séculos de amadurecimento, duas guerras mundiais, 
muitos conflitos regionais e mudanças sociais em razão de novas tec-
nologias e da globalização econômica, as cooperativas também acom-
panharam esses avanços. Elas demonstraram capacidade de manter 
seus principais valores, adaptar-se a uma estrutura mais flexível e criar 
vantagem competitiva. Atualmente, as cooperativas tendem a se con-
centrar na integração vertical, diversificando as atividades com investi-
mentos maciços e comprometimento de seus membros, o que diminui 
as diferenças em comparação às empresas (FAIRBAIRN, 2014).

Conforme observado por Rostek (2015), a cooperação10 confiável 
possibilita a troca de conhecimento oriundo de experiências pas-

10 Um estudo recente de Cañigueral (2016) abordou a platform coop, um termo criado 
por Trebor Scholz e Nathan Schneider em 2014, como um novo modelo de coopera-
ção seguindo os valores colaborativos e uma proposta alternativa para combinar as pla-
taformas digitais com os princípios cooperativos. Alguns exemplos dessa iniciativa são 
 Fairmondo (Alemanha), Stocksy (Canadá), Lyft (EUA), Goteo e SomMobilitat (Espanha) 
( JOHNSON, 2016 apud CAÑIGUERAL, 2016).
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sadas, especialmente para pequenas e médias empresas, pois vários 
autores examinaram os efeitos de torná-las capazes de criar eco-
nomias de escala, mitigar riscos e alavancar recursos (MORRIS 
et al., 2007 apud ROSTEK, 2015). De acordo com um relatório 
de Neal  Gorenflo, em 2011, o consumo colaborativo movimentou 
US$ 100 bilhões nos Estados Unidos da América (EUA), enquanto 
as vendas no varejo, cerca de US$ 4,7 trilhões (RIFKIN, 2014).

Em resumo, práticas colaborativas e de compartilhamento opõem-
-se à busca contínua de lucros apenas pela concentração de capital, 
mas como um meio para que indivíduos extraiam de seus ativos 
recursos financeiros para terem melhor qualidade de vida.11 Essa po-
sição contrasta com as necessidades de capital de risco de retornos 
altos e rápidos.

No entanto, a principal limitação desta pesquisa foi a dificulda-
de de abordar os fundos de capital de risco, que são importantes 
fontes de financiamento para empresas iniciantes. Serão mais bem 
analisados os pontos a serem trabalhados pelas cooperativas para 
que possam ser vistas como oportunidades de investimentos. No 
capitalismo, valorizam-se muito as estruturas decisórias enxutas, 
o que dificulta o acesso das cooperativas aos recursos do mercado 
financeiro, ainda que elas possam garantir maiores níveis de produ-
tividade de seus cooperados, o que é muito positivo para qualquer 
empresa (LABOUR, 2016).

11 Um estudo recente da SustainAbility envolveu outra vantagem para as cooperativas: 
uma forma mais sustentável de negócios, pois estão mais comprometidas com os planos de 
longo prazo e evitam as pressões por lucros imediatos (BIBBY, 2018).
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Fundos de venture capital e 
o estímulo ao crescimento 
sustentável de cooperativas
Um estudo de Agmon e Sjögren (2016) observou que os fundos de 
venture capital fornecem incentivos para o crescimento econômico 
em todo o mundo, pois podem capturar para si algumas das van-
tagens das ideias radicais, risco de desenvolvimento, ao passo que, 
para a expansão ou comercialização na fase inicial, são necessários 
grandes investimentos. De 2008 a 2014, os investimentos dos fun-
dos de capital de risco foram de cerca de US$ 50 bilhões, com uma 
média de seis mil negócios por ano, exceto em 2009 e 2014, em 
virtude da crise financeira global e dos registros de investimen-
tos, respectivamente (PEARCE, 2014 apud AGMON; SJÖGREN, 
2016, p. 16).

Kaiser e Westarp (2010) enfatizam que os fundos de venture capi-
tal são aderentes ao retorno volátil dos investimentos no portfólio, 
atingindo um bom desempenho por meio da seleção de potenciais 
investimentos ou do treinamento de novos empreendimentos para 
gerar valor, conforme observado no Gráfico 1. Como crítica, os mes-
mos autores mencionam que os fundos de venture capital requerem 
um tempo considerável para decidir sobre investimentos e impor 
controles gerenciais para as startups, pois buscam uma ótima taxa 
de retorno interno.

A partir do Gráfico 1, é apresentada uma análise de retornos, com 
base em uma carteira de 385 investimentos realizados entre 1969 
e 1985 em empresas americanas (KAISER; WESTARP, 2010). Os 
números mostram que, no total do portfólio, 6,8% do investimen-
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to inicial representam mais de 50% do valor final investido, o que 
equivale a mais de dez vezes o retorno, confirmando uma percepção 
comum do setor de capital de risco.

Gráfico 1 • Retornos de fundos de investimento venture capital
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Fonte: Sahlman (1990 apud Kaiser; Westarp, 2010, p. 5, livre tradução).

Como os fundos de venture capital estão gerenciando recursos fi-
nanceiros de investidores qualificados, representados por fundos de 
pensão, seguradoras, gestoras de patrimônios de famílias, fundações 
e instituições financeiras, eles devem ser prudentes com os investi-
mentos e estar em conformidade com as regras desses investidores 
(AGMON; SJÖGREN, 2016). Portanto, os fundos de venture capital 
são muito seletivos em seus projetos, obedecendo a critérios de alta 
performance para seleção e gerenciamento de portfólio durante o 
período de investimento especificado previamente com investido-
res qualificados. A Figura 1 ilustra as relações entre os atores envol-
vidos em um fundo de venture capital e suas respectivas funções.
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Figura 1 • Modelos de fundos de investimento de venture capital
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Fonte: Agmon e Sjögren (2016, p. 14, livre tradução).

Conforme observado na literatura, o desempenho das cooperativas, 
à medida que atingem um crescimento sustentável, tende a ser igual 
ou superior ao das organizações com fins lucrativos. Essa visão é re-
forçada por Amat e Perramon (2011), que argumentam que outros 
elementos também são importantes nessa comparação, além do de-
sempenho, como eficiência financeira (DOMINGO, 2001; MATEOS-
-RONCO et al., 2011), inovação, treinamento e abordagem estratégica 
(DEL AGUILA; PADILLA, 2010), capital intelectual (SEGUÍ, 2007). 
Portanto, esses autores sugerem um modelo de cooperativas de alto 
crescimento, com base em suas principais características, para obter 
vantagens e enfrentar os desafios da concorrência no mercado.

Levando em consideração os direcionadores dos fundos de venture 
capital para a seleção de potenciais investimentos – gerenciamento 
eficaz, desempenho e capacidade de criação de valor –, vários estu-
dos recentes investigaram cooperativas que se tornaram pioneiras 
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em seus ramos de atuação. Foram apontadas pressões semelhantes 
às das organizações com fins lucrativos, relacionadas às metas dos 
fundos de venture capital de geração de crescimento sustentável.

Figura 2 • Modelo econômico de cooperativas de alto desempenho
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Fonte: Amat e Perramon (2011, livre tradução, p. 10).

Da mesma forma, estudos gerais destacam que as cooperativas tam-
bém servem ao crescimento econômico dos países, criando condições 
de distribuição de renda mais igualitária e promovendo a geração de 
empregos. Levy e outros (2003) mostram as vantagens da coopera-
ção não apenas para os indivíduos, mas também para as empresas, 
uma vez que, em um contexto de economia global, elas devem estar 
preparadas para enfrentar a concorrência e alcançar escala.

Segundo Ratner (2013), as cooperativas são um modelo em que a 
integração entre os funcionários é possível em diversas atividades, 
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trazendo um benefício coletivo à organização. O diferencial atrati-
vo para os fundos de venture capital pode ser a governança de saída 
de investimentos, já que esses fundos geralmente deixam as empre-
sas depois de cinco a sete anos. Além disso, o apoio do governo local 
pode estimular o reinvestimento nas atividades das cooperativas.

A partir da próxima seção, apresenta-se a etapa empírica desta 
pesquisa, cujo objetivo geral é trazer uma compreensão prática de 
quais sinergias podem ser geradas entre fundos de venture capital e 
cooperativas de alto impacto, levando empreendedores, membros 
de fundos de venture capital e de cooperativas, além de terceiros-
-relacionados12 a refletir sobre a falta de interação entre eles.

O objetivo específico é discutir os atuais direcionadores de em-
preendedores e investidores. Em relação aos primeiros, foram apon-
tados os principais fatores de influência na escolha da estrutura da 
empresa. Em relação aos últimos, foram apontados os principais 
elementos que interferem na decisão de investimento em um negó-
cio, especialmente uma cooperativa.

Contextualização e abordagem 
da pesquisa
Esta etapa da pesquisa ocorreu em um período em que a principal 
discussão no Reino Unido era o Brexit,13 particularmente o fato de 

12 Por terceiros-relacionados, entenda-se qualquer agente inserido no ambiente de negó-
cios com cooperativas, como governo, bancos, cooperativas, consultores ou pessoas.

13 Não obstante a previsão inicial de saída do Reino Unido da União Europeia fosse em 2019, 
a saída foi concretizada em 31 de janeiro de 2020, sem a conclusão dos termos do acordo. Até o 
fim de 2020 devem ser formalizados os tratados e acordos entre as partes (ENTENDA..., 2018).
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algumas empresas ameaçarem deixar o país. Somado às mudanças eco-
nômicas cíclicas e ao impacto das tecnologias mais recentes, que esti-
mulam funcionários a se tornarem empreendedores, isso trouxe ainda 
mais incertezas à economia da região, impactando as decisões de curto 
prazo, que esperavam uma definição do governo do Reino Unido sobre 
os termos de sua saída da União Europeia. Assim, esta pesquisa foi con-
cebida como de natureza qualitativa, visando entender o impacto das 
cooperativas na economia desde sua antiga criação até os dias atuais.

Trazendo a perspectiva de empresários, investidores e membros de 
cooperativas, essa investigação foi conduzida observando os méto-
dos da pesquisa econômica, os padrões éticos estabelecidos e uma 
postura universalista (BRYMAN; BELL, 2015). Pela limitação do 
cronograma,14 foi dada prioridade à aplicação de questionários (uti-
lizando a plataforma on-line SurveyMonkey15), mesclando métodos 
qualitativos e quantitativos.

A hipótese a ser testada é a de que os empreendedores se esforçam 
para atender às expectativas de retorno de um fundo de investi-
mento de venture capital. Foram elaboradas questões genéricas e es-
pecíficas para cada categoria de participantes. De um modo geral, a 
pesquisa procurou extrair informações sobre:

• a experiência dos participantes;

• suas impressões sobre as cooperativas;

14 O período da pesquisa ocorreu entre junho e setembro de 2018. A pesquisa na plataforma 
on-line ficou disponível de 14 jul. a 14 ago. 2018. O prazo de entrega da pesquisa foi 3 set. 2018.

15 Foram disponibilizadas de 12 a 14 questões, dependendo do perfil do entrevistado 
(empreendedor, investidor de fundo de investimento e terceira parte interessada). A pes-
quisa foi anônima e opiniões pessoais só foram registradas mediante consentimento ex-
presso do entrevistado. Houve respostas do Reino Unido, local da pesquisa, Brasil, EUA, 
Portugal, França, Índia e Canadá.
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• os setores em que eles as consideram bem-sucedidas;

• as barreiras para que as cooperativas atinjam um crescimento 
sustentável e se destaquem no setor de alta tecnologia;

• a importância de políticas governamentais específicas; e

• como uma cooperativa pode ser mais competitiva que uma 
empresa e mais atraente para fundos de investimentos.

As questões específicas versaram sobre:

• para empreendedores: sua opinião sobre a expectativa de re-
torno de investimento; e se ocorre a transferência do controle 
da empresa para os empregados depois de cinco anos de in-
vestimento, em caso de criação de uma cooperativa;

• para investidores de fundos de investimento de venture capi-
tal: sua opinião sobre o retorno considerado necessário para 
se cogitar o investimento em modelos de negócios não tão 
atrativos; e se dez vezes o valor investido seria razoável;

• para terceiros-relacionados: sua atual ocupação principal; sua 
relação com as cooperativas; e como colaborar com a estraté-
gia dessas organizações.

Foram obtidas 66 respostas, sendo 26 de empreendedores, 27 de 
terceiros-relacionados e 13 de membros de fundos de investimento.

Dez participantes foram selecionados para entrevistas, com o obje-
tivo de aprofundar suas considerações. Para manter o anonimato, os 
entrevistados foram identificados como P1 a P10 (2018).

A entrevista consistiu na aplicação de um questionário semiestru-
turado. Dessa forma, foi possível comparar suas respostas com suas 
interpretações (BRYMAN; BELL, 2015). Foram levantados pon-
tos críticos para engajar a discussão sobre os elementos essenciais 
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para o êxito de cooperativas e as principais diferenças em relação a 
uma empresa. As questões a serem analisadas são: como estimular 
o comprometimento dos membros para o crescimento da organiza-
ção como uma sociedade empresária; como alinhar as expectativas 
com os fundos de investimento, de modo a financiar o crescimento 
das cooperativas e garantir melhores retornos para os investidores.

A reflexão não se ateve apenas à necessidade de capital das coope-
rativas, mas também à maturidade de governança e do empreen-
dimento, fator que pode ser determinante para a sustentabilidade 
financeira das cooperativas depois da saída dos investidores de fun-
dos de venture capital.

Com base na pesquisa, que encontrou material sobre cooperativas 
até 2015, e na literatura disponível, foram feitas ainda recomen-
dações sobre o modelo mais adequado para estruturar um fun-
do de investimento de venture capital voltado a cooperativas de 
alto desempenho.

Resultados, análise e  
breve discussão
A pesquisa mostrou que os empreendedores estão mais abertos para 
compartilhar suas ideias e considerar sugestões disruptivas, como 
a estruturação de empresas na forma de cooperativa. Isso pode ser 
atribuído ao fato de considerarem o fator humano como fundamen-
tal para a execução de seus projetos e de precisarem efetivamente, 
para tal, de capital humano, além de financeiro.

Entre os empreendedores pesquisados, a maioria (mais de 60%) atua 
no setor de serviços (alguns projetos ainda estavam em fase de pla-
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nejamento; outros, já em execução, migraram para esse setor havia 
pelo menos um ano).

Os fatores apontados como determinantes para a escolha da estru-
tura societária da empresa foram:

i. melhor combinação de recursos financeiros, habilidades e 
tecnologia (60%);

ii. controle sobre o processo decisório (50%);

iii. investimento de capital necessário (30,77%); e

iv. níveis de hierarquia e as responsabilidades atribuídas 
(15,38%).

Sobre as características das cooperativas, eles apontaram, em ordem 
crescente de relevância, os seguintes elementos:

i. gestão descentralizada;

ii. baixo nível de produtividade;

iii. maior satisfação dos membros; e

iv. processo decisório lento.

Na opinião desses participantes, os fatores “estrutura de tomada de 
decisão” (53%) e “membros da cooperativa” (30%) constituem limi-
tações para o crescimento sustentável das cooperativas. Para eles, 
entretanto, tais organizações podem atrair fundos de investimento 
pela estratégia de equipe de longo prazo, engajada com missão e 
valores definidos.

Eles veem o modelo das cooperativas como ideal para as seguintes 
áreas/atividades: trabalho/produção, agricultura, serviços, sistema 
bancário/financeiro e alta tecnologia. Uma das perguntas abordava 
o número limitado de cooperativas atuando no setor de alta tec-



Ana Paula Bernardino Paschoini

90  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 27, n. 54, p. 69-113, dez. 2020

nologia. Os empreendedores atribuem esse fato (i) à incapacidade 
dessas organizações de tomar decisões rápidas (56%) e (ii) ao alto 
nível de investimento demandado (28%).

Mais de 75% consideram as políticas governamentais (incentivos 
fiscais) fundamentais para estimular e apoiar o cooperativismo. Já 
56% não aceitariam a oferta de £ 5 milhões depois de cinco anos 
de investimento para vender a startup aos empregados e fundar 
uma cooperativa. Isso reforça a tese de que os empreendedores são 
apaixonados por seus projetos; acreditam em suas ideias. Em geral, 
eles não gostam de ter um limite máximo para os retornos de in-
vestimentos, pois eles estão convencidos de que sua ideia pode ser 
muito disruptiva e gerar retornos na ordem de dezenas de milhões 
ou até bilhões.

Da mesma forma, a pesquisa apontou que terceiros-relacionados 
estão abertos a considerar qualquer iniciativa que possa melho-
rar as condições de vida do ser humano, especialmente a clas-
se  trabalhadora.

Entre esses participantes, a maior parte (48%) é formada por fun-
cionários de instituições financeiras, seguida de estudantes (29%).
Desses entrevistados (30%) que têm alguma relação com coopera-
tivas, foram citados alguns exemplos como Ethereum, que é um 
software desenvolvido por cooperativas; Empresa Arup, uma firma 
independente cujos profissionais são os proprietários; os bancos 
cooperativos; o acordo entre a Warbus Pincus e Tata Technologies; 
e, formação cooperativa e experiência quanto à organização de in-
teresses mútuos.

Quanto à ideia dos terceiros-relacionados sobre cooperativas, eles 
consideram, em ordem ascendente, os seguintes elementos:
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i. gestão descentralizada;

ii. processo decisório lento;

iii. maior satisfação dos membros; e

iv. baixo nível de produtividade.

Na opinião deles, os fatores “estrutura de tomada de decisão” (40%) 
e “ritmo dos membros da cooperativa” (37%) constituem limitações 
para o crescimento sustentável das cooperativas. Entretanto, para 
esses participantes, tais organizações podem ser mais competitivas 
do que empresas privadas se aproveitarem o engajamento dos coo-
perados para se tornarem mais ágeis, sem comprometer o caráter 
democrático das decisões. Um dos entrevistados destacou a lideran-
ça e o conselho ativo como fatores críticos.

Eles veem o modelo das cooperativas como ideal para as seguintes 
áreas/atividades: agricultura, trabalho/produção, serviços, sistema 
bancário/financeiro e alta tecnologia. Sobre o número limitado 
de cooperativas atuando no setor de alta tecnologia, os terceiros-
-relacionados atribuem esse fato: (i) ao alto nível de investimento 
demandado (37%); e (ii) à necessidade de inovação constante (22%). 
A maioria (89%) considera as políticas governamentais (incentivos 
fiscais) como importantes ou muito importantes para estimular e 
apoiar o cooperativismo.

Já em relação aos membros de fundos de investimento, a maioria 
(60%) atua no setor de capital de risco.

Os fatores apontados por eles como determinantes para a escolha 
do investimento foram:

i. nível de responsabilidade da equipe;

ii. controle do processo de tomada de decisão;
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iii. investimento de capital requeridos; e

iv. inovação de produto/serviço.

Sobre as características das cooperativas, eles apontaram, em ordem 
crescente de relevância, os seguintes elementos:

i. processo decisório lento;

ii. gestão descentralizada;

iii. baixo nível de produtividade; e

iv. maior satisfação dos membros.

Na opinião deles, os fatores “estrutura decisória” (72%) e “membros da 
cooperativa” (18%) constituem limitações para o crescimento sustentá-
vel das cooperativas. Para eles, entretanto, essas organizações, se bem 
geridas, podem oferecer um diferencial positivo para os fundos de in-
vestimento em razão da estratégia de longo prazo e do engajamento da 
equipe. Além disso, na visão desses participantes, as cooperativas po-
dem ser mais competitivas do que as empresas privadas se as decisões 
forem tomadas pelos membros da cooperativa sem limitação de esco-
po e se forem privilegiados os investimentos em constante inovação.

O número limitado de cooperativas atuando na área de alta tecno-
logia é atribuído pelos investidores: (i) à incapacidade dessas or-
ganizações de tomar decisões rápidas (27%); e (ii) ao alto nível de 
investimento demandado (27%).

Eles veem o modelo das cooperativas como ideal para as seguintes 
áreas/atividades: produção, serviços, alta tecnologia, sistema bancá-
rio/financeiro e agricultura. A maioria (90%) considera as políticas 
governamentais (incentivos fiscais) importantes ou muito impor-
tantes para estimular e apoiar cooperativas. Setenta e cinco por cen-
to aceitariam o retorno máximo de dez vezes o investimento depois 
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de cinco anos de investimento para vender a empresa aos seus em-
pregados e fundar uma cooperativa. Essa resposta demonstra que o 
capital de risco é usado para realizar investimentos visando o que 
eles consideram um bom retorno – dez vezes o valor investido é 
visto como excelente. Não obstante, o investimento é de alto risco 
e  não há garantia desse retorno, por isso eles se preocupam com 
questões como governança, gestão diária e regras de saída.

Compilação de dados  
da pesquisa
As perguntas direcionadas aos empreendedores e investidores con-
sistiram na apresentação de quatro fatores, que deveriam ser clas-
sificados de acordo com sua importância, em uma escala de 1 a 4, 
sendo 1 o mais importante e 4 o menos importante.

Pelas diferenças de perspectivas, empreendedores e investidores têm 
diferentes preocupações em relação ao engajamento das equipes e re-
cursos técnicos e financeiros, no momento de escolha do tipo de es-
trutura societária. Pode-se afirmar que os empreendedores estão em 
busca de um modelo mais ágil e flexível, ao passo que os investidores 
valorizam mais a governança, a gestão e a qualificação nas decisões.

Tabela 2 • Fatores centrais na escolha da estrutura societária

Fatores Empreendedores Investidores 

Recursos financeiros, qualificação de equipe, 
tecnologia (inovação) 

1 4 

Controle decisório 2 2 

Capital a ser investido 3 3 

Nível de comprometimento dos membros 4 1 

Fonte: Elaboração própria.
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Empreendedores e investidores concordaram sobre a lentidão no 
processo decisório nas cooperativas. Já a satisfação dos membros 
das cooperativas é mais valorizada por empreendedores, enquanto 
investidores condicionam essa importância à comprovação de algu-
ma relação com os resultados financeiros. Além disso, investidores 
consideram como o segundo fator mais importante a descentraliza-
ção das decisões: para eles, dar muito poder de decisão aos membros 
das cooperativas pode ser um problema para a eficiência das deci-
sões nos negócios.

Tabela 3 • Opinião sobre cooperativas

Fatores Empreendedor Terceiros Venture capital 

Lentidão no processo decisório 1 2 1 

Baixa produtividade 3 4 3 

Maior satisfação dos membros 2 3 4 

Gestão descentralizada 4 1 2 

Fonte: Elaboração própria.

A pergunta sobre o número limitado de cooperativas atuando na 
área das TICs revelou diferentes perspectivas. Empreendedores e 
investidores consideram a lentidão no processo decisório como 
um fator fundamental, divergindo ligeiramente quanto à impor-
tância da inovação e da estrutura organizacional. Investidores 
também ressaltaram a importância: (i) de as decisões não serem 
baseadas em critérios estritamente técnicos; e (ii) de serem leva-
das em consideração os diferentes tipos de cooperativas existen-
tes, que podem ter variados níveis de gerenciamento e tipos de 
estruturas organizacionais.
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Tabela 4 • Limitações ao número de cooperativas na área das TICs

Fatores Empreendedores Terceiros- 

-relacionados 

Investidores de 

venture capital

Velocidade da decisão 1 3 1

Investimento exigido 2 1 1

Estrutura flexível 3 4 3

Inovação constante 4 2 2

Outras - - 4

Fonte: Elaboração própria.

Resultados da pesquisa
O objetivo desta etapa empírica da pesquisa foi analisar os compor-
tamentos das cooperativas e dos investidores de fundos de venture 
capital para verificar a possibilidade de se expandir as relações entre 
esses dois mundos, que desempenham papéis fundamentais na so-
ciedade. Ainda que seja comprovado que as cooperativas garantem 
melhores condições de trabalho, quanto à sustentabilidade, salários 
e qualidade de vida, sendo mais exitosas que muitas empresas pri-
vadas, há limitações para seu crescimento. Os fundos de venture ca-
pital são importantes provedores de financiamento a startups, que 
demandam investimentos de risco baseados em um projeto disrup-
tivo, não suportados por linhas tradicionais de crédito. A discussão 
é sobre a possibilidade de unir as melhores características desses 
atores. A seguir, são discutidos os dados obtidos na pesquisa.

Novo capitalismo e modos colaborativos

Conforme observado na literatura, o capitalismo ex post tem sofri-
do várias críticas em virtude da crescente concentração de riqueza 
(PIKETTY, 2014). A sociedade está empenhada em fazer mudanças 
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positivas no mundo, em decorrência da conscientização sobre com-
portamentos pretéritos   que comprometeram o meio ambiente e as 
gerações futuras.

Nesse sentido, as pessoas estão seguindo novos arranjos, compar-
tilhando seu tempo, ativos, habilidades e esforços para alcançar 
um objetivo comum, aproveitando as tecnologias disruptivas dis-
poníveis. Empresas de co-sharing podem compartilhar visão, ex-
periência e negócios, e há grandes chances de funcionar bem e a 
denominação é precisa (P4, 2018).

Além disso, as cooperativas de plataformas funcionam como uma 
alternativa às empresas para a união de esforços visando alcançar 
escala e vantagem competitiva no mercado. Esse modelo parece ade-
quado às condições econômicas atuais e oferece às cooperativas uma 
oportunidade de ser uma solução para os desafios futuros (P5, 2018).

Os jovens preferem trabalhar para uma empresa pertencente a fun-
cionários, compartilhando objetivos e resultados, olhando além do 
aspecto financeiro e estando mais entusiasmados com o comparti-
lhamento entre partes interessadas (P2, 2018).

O ponto principal aqui apontado é que a riqueza derivada dos 
meios de produção deve ser apropriada também pelos empregados, 
por meio da propriedade ou controle das empresas. A John Lewis 
Partnership é um exemplo de empresa pertencente aos emprega-
dos, uma vez que a companhia trabalha como qualquer empresa lu-
crativa, privilegiando os valores corporativos e o capital humano 
(STOREY; SALAMAN; 2017). Nessa cooperativa, no entanto, há 
profissionais altamente qualificados para os cargos de direção, con-
tratados em condições de mercado. P2 justifica: “as organizações de 
funcionários são tipicamente mais democráticas e uniformes, mas 
não necessariamente gerenciadas e controladas pelos funcionários”.
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Cooperativas como modelo de negócios 
a ser considerado pelos empresários

Alguns participantes lembram que os empreendedores enfrentam 
outros desafios quando estão iniciando um negócio, por isso é es-
sencial que as cooperativas possam ser criadas facilmente, sem buro-
cracia (P5, 2018), para serem consideradas como uma opção viável, 
assim como outros modelos de negócios. O ponto-chave para man-
ter a vantagem das cooperativas são os objetivos comuns, os retor-
nos sociais e os propósitos compartilhados. Na visão de P4 (2018), 
as cooperativas se diferenciam das empresas por uma regra de ouro: 
“as cooperativas que funcionam melhor no ambiente de negócios 
são guiadas por uma paixão; a competitividade dos negócios parece 
ser motivada por mais expectativas (resultados) e não por paixão”.

As cooperativas desempenham uma função crítica em relação às 
desigualdades econômicas resultantes da concentração de riquezas. 
Segundo P6 (2018), as cooperativas são um modelo convencional 
na França para organizar negócios, desde o início até torná-los 
competitivos no mercado, especialmente para instalações agríco-
las. Segundo P8 (2018), com base em sua experiência em instituição 
financeira, as pessoas se juntam em uma cooperativa para agregar 
valor, e o banco provê crédito na compra de produção de insumos e 
assistência técnica (parceria com instituições especializadas, como 
Emater, Embrapa).

As cooperativas, por sua vez, podem encontrar dificuldade para fa-
zer com que os membros trabalhem tão eficientemente quanto em 
um negócio privado, apesar do compartilhamento de propósitos; e, 
durante períodos de estresse, a saída dos membros das cooperativas 
pode se apresentar como uma alternativa fácil e simples (P4, 2018). 
Além disso, há uma limitação ao crescimento por restrições de cré-
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dito, pois apenas os bancos cooperativos ou fundos sociais dedica-
dos estão familiarizados com as cooperativas (P5, 2018).

Pode-se dizer que, atualmente, a sociedade ainda não entendeu 
completamente os benefícios das cooperativas, como alguns grupos 
defendem, tanto que muitas pessoas ainda associam cooperativas 
ao socialismo nos países da Europa ocidental (P2, 2018). Por meio 
desta pesquisa sobre cooperativas, é possível inferir que algumas 
pessoas simplesmente não conhecem o modelo de cooperativas e 
podem ser influenciadas pelo ambiente externo, onde o sistema de-
mocrático pode ser visto como não flexível e prejudicial à tomada 
de decisão rápida.

Uma questão recorrente para o sucesso da cooperativa é o apoio do 
governo local, por meio de políticas específicas, como benefícios 
fiscais, acesso a crédito ou incentivos para a criação de modelos que 
garantam o poder de controle aos empregados.

Os incentivos governamentais devem ser claros e por meio de polí-
ticas permanentes, pois é difícil para a sociedade confiar no governo 
e os comportamentos positivos incentivam uma estratégia de longo 
prazo (P5, 2018). É essencial estimular o crescimento do número 
de cooperativas (P4, 2018), estabelecendo regras sobre benefícios e 
igualdade entre os membros envolvidos (P6, 2018).

Além disso, algumas pessoas divergem quanto ao nível de apoio, 
distinguindo as cooperativas de baixa renda das de altos rendimen-
tos, argumentando que o primeiro grupo deve receber mais apoio 
do governo. Isso também se aplica às cooperativas de impacto so-
cial, prática comum em vários países para enfrentar desigualdades. 
Por exemplo, o BNDES estabelece parcerias com ONGs para apoiar 
cooperativas (P8, 2018).
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Ambiente de capital de risco

O mercado de financiamento desenvolveu fundos que realizam 
investimentos alternativos, para além do financiamento por dívi-
da, apoiando projetos disruptivos com excelentes chances de gerar 
valor. Investidores anjos, aceleradores, fundos de venture capital 
compõem uma categoria de investidores seletivos que são avessos à 
avaliação de risco com base apenas no retorno de juros. O objetivo 
é alavancar rapidamente os negócios e aumentar o faturamento das 
startups, obtendo ganhos com a valorização dos ativos da compa-
nhia (P7, 2018).

O ambiente de negócios deve reunir confiança e estabilidade eco-
nômica e jurídica para favorecer esses modelos de investimento. As 
economias mais avançadas estão em vantagem em relação às econo-
mias emergentes, pois são mais maduras para apoiar esses tipos de 
investidores e os reconhecem como essenciais para explorar as opor-
tunidades decorrentes das transformações da sociedade. A redução 
da burocracia e a simplificação tributária em relação a ganhos de 
capital são bons exemplos, colocados em prática no Reino Unido, 
visando promover mais investimentos em startups em economias em 
desenvolvimento (P7, 2018).

Em um fundo de capital de risco, indivíduos ou outras instituições 
compartilham com as empresas o objetivo de acumular capital, ad-
quirindo patrimônio na forma de ações. Os profissionais são res-
ponsáveis   pela gestão diária dos fundos, por meio de um conjunto 
de estratégias. Uma de suas atribuições é lidar diretamente com as 
startups que seguem um marco, revisar os processos e a estratégia 
como uma maneira de ser mais ativo e garantir um retorno melhor. 
Uma equipe qualificada e robusta é um ativo valioso que pode ga-
rantir um acordo, pela segurança que trará ao gerenciamento no 
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enfrentamento dos desafios e adversidades, comuns a qualquer ne-
gócio (P7, 2018).

Uma “combinação sem sentido”

À primeira vista, a combinação entre cooperativas e capital de risco 
parecia estranha para a maioria dos participantes. Uma explicação 
plausível para isso está nos principais escopos dos fundos de venture 
capital: retorno garantido e crescimento a curto prazo (P2, 2018). 
Esses fundos sempre realizam investimentos em busca de excelentes 
retornos (P4, 2018). As cooperativas também buscam lucros, mas os 
reinvestem e combinam seus objetivos com uma estratégia susten-
tável, cuja finalidade última é cuidar de si próprias e de seus mem-
bros, o que é uma causa honrosa (P9, 2018).

Os fundos de venture capital concentram-se principalmente em em-
presas que possuem uma forte equipe de gestão, além de uma ati-
vidade rentável. Esses fundos consideram o tamanho do mercado 
(impactos locais ou globais, nível de competição), direitos intelec-
tuais, equipe de gerenciamento ou força do fundador (para cons-
truir um empreendimento de sucesso), e regra de saída (P10, 2018).

A vantagem de oferecer mais benefícios aos funcionários não pode 
se transformar em pretexto para fugir das regras gerenciais. As coo-
perativas devem ser contratadas para fornecer um retorno no prazo 
estabelecido pelos fundos de investimento (P9, 2018). Talvez nem 
todos estejam interessados   em ter profissionais de investimento na 
gestão diária, o que constitui uma prática comum nesses fundos.

Destaca-se uma entrevista que evidenciou a possível atração do 
investidor anjo pelas cooperativas, provavelmente pelo fato dos 
 indivíduos terem mais liberdade para escolher seus investimentos. 
É necessário, no entanto, compartilhar a visão, ser apaixonado pela 
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missão e verificar se as cooperativas podem gerenciá-las com a mes-
ma disciplina de outras empresas (P4, 2018).

É imperativo entender as limitações dos fundos de venture capital, 
na medida em que eles estão sujeitos às regras dos investidores e 
devem obedecer às instruções definidas (P9, 2018).

Um participante explicou que os fundos de venture capital buscam 
setores específicos, para construir um modelo adequado ao retorno 
versus risco (P10, 2018): “Não é o perfil de investir em qualquer setor 
e depois analisar o que vem”. Portanto, se as cooperativas estiverem 
interessadas em recursos de capital de risco, elas deverão se concen-
trar em setores específicos, que despertam o interesse de fundos de 
investimento, devendo apresentar projeções futuras e avaliação de 
riscos como qualquer outra empresa.

Uma combinação possível

Graças à globalização e às mudanças tecnológicas, o mundo está 
muito mais conectado no que se refere a comunicação, comércio 
e serviços. Os impactos negativos, por sua vez, também são cada 
vez mais globalmente compartilhados: um evento local pode afetar 
seriamente várias partes do mundo – muitas pessoas se perguntam 
sobre as consequências do Brexit, por exemplo. Até a crise de 2009, 
o mercado financeiro não considerava nenhum dano colateral que 
pudesse decorrer de seus ganhos, mantendo-se focado apenas nos 
aspectos financeiros. Atualmente, muitas iniciativas buscam obter 
ganhos financeiros produzindo externalidades positivas para a so-
ciedade (GORDON, 2017).

Para que as cooperativas se tornem atraentes para os fundos de 
 venture capital, elas devem ser mais maduras em relação ao processo 
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de tomada de decisão e aos níveis gerenciais. Os fundos de  venture 
capital têm conceitos equivocados sobre cooperativas (P5, 2018). 
Tanto estas quanto aqueles têm como questões essenciais o maior 
nível de satisfação dos funcionários e os melhores retornos possíveis 
dos investimentos. Um participante questionou se os fundos de ven-
ture capital poderão lidar com apenas um pequeno grupo de mem-
bros representativo das cooperativas para garantir decisões rápidas 
e respeitar metas, prazos e marcos (P9, 2018). Se uma organização 
atende aos seguintes critérios: produto ou serviço com excelente 
capacidade de crescimento; equipe qualificada e multidisciplinar; 
plano estratégico de execução; retorno positivo bastante garantido, 
não importa o modelo de negócios. As cooperativas devem provar 
que seus membros estão engajados em coordenar habilidades e es-
forços para alcançar não apenas objetivos comuns, mas também o 
melhor nível de produtividade, como qualquer outra empresa. Pro-
fissionais em posições estratégicas poderiam atender à eventual fal-
ta de coordenação nas atividades principais (P6, 2018).

Aplicando-se a teoria da agência nas organizações, diante dos inte-
resses de várias partes interessadas, é fundamental nas cooperativas 
uma gestão forte e uma estratégia clara, com metas e orientações 
bem projetadas para médio prazo (cinco a sete anos). As questões 
relacionadas ao período pós-investimento devem ser discutidas an-
tes da aprovação do fundo (P9, 2018). Um participante destacou a 
importância da regra de saída, para evitar desentendimentos futu-
ros entre as partes (P10, 2018):

Com base no pressuposto da pesquisa, o retorno de 10 
(dez) vezes prometido seria atraente para qualquer fundo 
de venture capital, mas permanece a dúvida em relação à 
medição de desempenho; como o retorno é calculado; e, 
um preço justo de saída.



Como fundos de investimento venture capital podem apoiar  
o financiamento sustentável de cooperativas?

103R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 27, n. 54, p. 69-113, dez. 2020

A participação do fundo de venture capital pode ser adquirida por 
outro fundo, por uma empresa, mercado de ações ou mesmo pela 
própria cooperativa.

Existem alguns fundos já dedicando financiamento de longo pra-
zo para empresas pertencentes a funcionários, como Capital for 
 Colleagues (P2, 2018). O Capital for Colleagues (C4C), que desde 
2011 se dedica a investimentos em propriedades de funcionários no 
Reino Unido e tem como parceiro líder John Lewis, poderia inspi-
rar as cooperativas a promover uma iniciativa semelhante.

Últimas impressões

As descobertas da pesquisa evidenciaram falta de conhecimento so-
bre o funcionamento de cooperativas, pois, a partir de seu modelo, 
podem surgir estruturas mais fortes, aproveitando o foco das pessoas 
e dos negócios, por meio da soma dos esforços dos seus membros. 
Entre os entrevistados, há o reconhecimento de que, se o objetivo 
principal das empresas é o lucro, as cooperativas podem não ser 
sequer cogitadas como modelo de negócio. No entanto, se houver 
outros valores, como o bem-estar da comunidade, a melhoria das 
condições de vida e a qualidade do trabalho para os funcionários, as 
cooperativas podem ser consideradas uma opção viável.

O desafio mais significativo é inserir no setor de investimentos uma 
perspectiva social, pois seu foco principal tem sido apenas o ganho 
de capital. Pode ser frutífera a parceria entre cooperativas e fundos 
de venture capital, pois ambos podem trazer o compartilhamento de 
ganhos e valores sociais.
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Recomendações
Com base na literatura e nos dados obtidos na pesquisa, foram ma-
peados alguns pontos comuns relacionados à importância das coo-
perativas para a sociedade, na medida em que possuem um modelo 
de gestão eficiente não apenas para a satisfação do cooperado, como 
também para geração de lucro. Evidências mostram que uma coope-
rativa bem administrada pode oferecer resultados iguais ou até me-
lhores que as empresas, considerando que os cooperados se sentem 
parte do negócio e se dedicam à visão da organização. Os exemplos de 
cooperativas bem-sucedidas devem ser amplamente divulgados, caso 
contrário, ficarão limitados àqueles que pertencem a esse ambiente.

Considerando esse contexto, foram feitas as seguintes recomendações:

1. Articular com as associações de cooperativas e elaborar uma 
campanha de conscientização

As entidades representativas de cooperativas, como a Coop UK 
e a International Cooperative Alliance, deveriam organizar uma 
campanha para divulgar o impacto das cooperativas na economia 
e como tal modelo de negócio pode ser mais apropriado para as 
equipes, gerando engajamento e compartilhamento de resultados. 
Os membros das cooperativas devem aderir a essa campanha para 
incentivar outros a seguir o exemplo.

O governo e as associações devem também participar desse movi-
mento, promovendo as cooperativas e, eventualmente, propondo 
benefícios para determinados setores. Treinamento e supervisão 
técnica podem ser oferecidos durante um período para garantir o 
desenvolvimento das competências essenciais aos cooperados. Essa 
pode ser uma solução para resgatar negócios com grande potencial, 
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a serem administrados por seus empregados, como, por exemplo, as 
redes de restaurantes que estão fechando no Reino Unido.

2. Promover parcerias com agências de classificação de risco de cré-
dito para avaliar as cooperativas

A maior publicidade dos resultados operacionais das cooperativas 
permitirá comprovar os elevados padrões de responsabilidade e go-
vernança. Cooperativas bem administradas e geradoras de valor são 
igualmente ou mais produtivas que uma empresa privada, cujo foco 
principal é o lucro.

Essa sugestão é uma forma de corrigir assimetrias de informação e 
dar transparência sobre a governança adotada pelas cooperativas, 
considerando características peculiares a todo negócio, conforme 
estabelecido na Figura 2, relacionadas ao alto desempenho das coo-
perativas (níveis de pessoas, processos, clientes e finanças). O risco 
de crédito a ser avaliado deve levar em consideração não apenas os 
dados financeiros, para entender que cooperativas eficientes podem 
efetuar uma boa gestão graças ao alinhamento dos membros em tor-
no de um propósito comum, o que resulta em maior produtividade.

As cooperativas devem ser convincentes sobre sua adaptabilidade e 
sua capacidade de combinar estrutura democrática com interesses 
financeiros focados em resultados e de aceitar assistência em rela-
ção à gestão, para oferecer um equilíbrio entre processos decisórios 
eficientes e a participação dos membros.

Seguindo as recomendações acima, o ambiente de negócios será 
mais aberto às cooperativas, e informações técnicas serão forneci-
das como resultado do envolvimento de agências de classificação de 
risco de crédito dedicadas a isso, capacitando cooperativas e fundos 
de venture capital para a recomendação seguinte.
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3. Discutir com filantropos e outros investidores a criação de um 
fundo de investimento dedicado a cooperativas

A proposta de convencimento de patrocinadores sobre a formula-
ção de um fundo dedicado a cooperativas é uma possibilidade para 
um projeto piloto com investidores que estejam em busca de aloca-
ção de recursos em capital de risco que proporcionem retornos além 
do financeiro. Essa ideia foi lançada por um entrevistado (P2, 2018) 
a partir do exemplo no Reino Unido do Capital for Colleagues, que 
é um fundo dedicado a financiar cooperativas e outros modelos de 
negócios que pertençam aos trabalhadores, alinhado com o propósi-
to de promover impacto social para um grande número de pessoas, 
além de distribuição de riqueza e compartilhamento de propósitos 
baseados em princípios cooperativos.

Um primeiro fundo de venture capital piloto dedicado a coopera-
tivas poderia surgir como meio de financiamento para apoiá-las 
ainda mais no crescimento. Essa iniciativa deve fundir o lado po-
sitivo das cooperativas (compartilhamento de propósito e decisões 
colaborativas) com a visão de investidores de risco (maximizar o 
retorno e alcançar escala), colocando esses dois mundos, a prin-
cípio antagônicos, em uma relação de confiança mais adaptável e 
flexível. Determinando previamente a remuneração e as regras de 
saída, serão mitigados os riscos dos fundos de capital de risco e, 
portanto, as sinergias entre cooperativas e fundos de venture capital 
poderão florescer.

Combinando as perspectivas de empreendedores, cooperativas e 
fundos de venture capital, pode-se chegar a um modelo alternativo 
de investimento para estimular cooperativas de alto desempenho, 
como demonstrado na Figura 3.
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Figura 3 • Fundos de investimento de venture capital  
dedicados a cooperativas de alto desempenho
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Fonte: Elaboração própria, com base em Lucidchart (baseada em Agmon e Sjögren), (2018, p. 14).

Conclusão
Não há dúvida de que as cooperativas são importantes para o de-
senvolvimento de uma sociedade mais igualitária e equilibrada. Por 
uma lógica econômica, não faz diferença o tipo de empresa que se 
forma, podendo ser limitada, empresa ou cooperativa. Atualmente, 
os impactos sociais se traduzem indiretamente em ganhos finan-
ceiros, dado o impacto direto na sociedade e a redução do uso de 
recursos governamentais, como assistência social. A principal lição 
é estar aberto a novos modelos, desde que atendam às condições 
favoráveis   que existiam quando o capital de risco e as cooperativas 
agiam isoladamente.

A criação de valor cooperativo depende de fatores comuns a todas 
as empresas: influência do mercado, produto ou serviço inovador, 
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competitividade por custos adequados, investimento constante em 
pesquisa e desenvolvimento e novas tecnologias. Sem esses fatores, 
não faz sentido criar novas formas de financiamento, pois sucumbi-
riam diante da concorrência e das novas tecnologias.

É essencial nunca perder o foco no compartilhamento de propó-
sitos e no bem-estar de seus membros como valores fundamentais 
para as cooperativas. Qualquer estrutura de funcionário, que ca-
pacite um dos ativos da empresa principal, pode ser um agente de 
transformação. As cooperativas devem mostrar ao mundo que, além 
de pertencerem a seus membros, estão prosperando na execução de 
estratégias, compartilhando benefícios e experiências por meio da 
construção de modelos colaborativos.

O capital de risco, entretanto, é um instrumento de financia-
mento de risco para startups que apresentam um potencial sig-
nificativo de crescimento, injetando recursos financeiros para a 
implementação de projetos inovadores. Uma eventual parceria 
deve acomodar essas características, com a flexibilidade necessária 
em qualquer negócio para alcançar um bem maior: nesse caso, o 
crescimento acelerado das cooperativas, com decisões ágeis, para 
expandir mercados existentes, conquistar novos, lançar novas li-
nhas de produtos ou novos serviços, investindo constantemente 
em pesquisa e desenvolvimento.

Na sociedade de hoje, as práticas colaborativas estão em voga e as 
pessoas estão usando a tecnologia para facilitar suas rotinas. O efei-
to “custo marginal zero” é um fator que se tornará cada vez mais 
fundamental, oferecendo oportunidades a empresas locais e regio-
nais, como pequenas e médias, dentre elas muitas cooperativas, para 
ocupar uma importante posição estratégica na otimização de recur-
sos disponíveis.
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As cooperativas aderem à tendência de melhor distribuição de capi-
tal, juntamente com outras empresas gerenciadas por funcionários, 
como empresas compartilhadas ou gerenciadas por empregados, e 
até iniciativas de investimento com impacto social. Isso fortaleceu a 
criação de parcerias público-privadas, especialmente nos setores de 
saúde e educação, possibilitando o desenvolvimento de atividades 
anteriormente restritas à esfera pública.

Nesse escopo de pesquisa, para verificar possíveis sinergias de ca-
pital de risco para estimular cooperativas de grande impacto, es-
pecialmente no setor de tecnologia, entende-se que o objetivo foi 
alcançado, pois foram mapeadas características essenciais da essên-
cia do capital de risco e das cooperativas.

As recomendações aqui propostas foram elaboradas com o objetivo 
principal de criar um fundo de investimento dedicado a estimular 
cooperativas de alto crescimento. É necessário que a sociedade com-
preenda melhor como as cooperativas funcionam, por meio de uma 
campanha de conscientização sobre seus modelos de atuação e orga-
nização. Para atrair o interesse de investidores, pessoas físicas e ins-
tituições, que se preocupam com impactos sociais, será importante 
conferir credibilidade ao trabalho das cooperativas realizado até o 
momento. Nesse sentido, foi sugerida uma campanha de conscienti-
zação, para que as cooperativas possam compartilhar suas experiên-
cias positivas com a sociedade, e uma parceria com agências de risco 
de crédito, para criar uma melhor estrutura de análise do risco e do 
potencial das cooperativas e diminuir as assimetrias de informação.

Por último, a recomendação é de se criar uma agenda de discussão 
entre filantropos e investidores a respeito da criação de um fundo 
de investimento dedicado a cooperativas. Quando dois mundos tão 
distintos decidem se unir para um propósito mais elevado, a pri-
meira reação deve ser de alegria, não de resistência. É crucial que 
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as pessoas de negócios sejam sempre incentivadas a pensar fora da 
caixa, desafiando as estruturas existentes, para que se possa avançar 
para melhores padrões de vida, incluindo distribuição de renda e 
acesso a financiamento para aqueles que mais precisam.

Os fundos de venture capital considerarão as cooperativas como um 
investimento, desde que operem nos setores que lhes interessam. É 
uma questão de flexibilidade de ambos os lados: de um lado, consi-
derar cooperativas com boa capacidade de gestão e criação de valor; 
por outro, permitir que um fundo de investimento entre como par-
ceiro, não apenas para fornecer recursos financeiros, mas também 
para auxiliar no gerenciamento da atividade.

Alternativamente, é possível visualizar um modelo, conforme in-
dicado na Figura 3, que proporcione maior satisfação aos seus fun-
cionários, como também impactos mais significativos em termos 
sociais, além dos ganhos econômicos, seguindo a iniciativa Capital 
for Colleagues para empresas de propriedade de funcionários.

Por fim, espera-se poder ver como essa iniciativa amadurecerá nos 
próximos dez anos, considerando que as cooperativas podem con-
tribuir enormemente para enfrentar as desigualdades econômicas. É 
sempre bom dar espaço a novas ideias e modelos para capacitar as pes-
soas e observar como se pode fazer avanços consideráveis   no mundo.
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Resumo
Este artigo busca apresentar um estudo de caso da implementação de uma ferramen-
ta tecnológica – o Portal do Cliente – e alguns dos seus impactos no BNDES. Para isso, 
inicialmente são apresentadas algumas questões transversais relacionadas ao processo de 
transformação digital que perpassa nossa sociedade, trazendo essa discussão para o setor 
bancário, especialmente em sua vertente pública. Depois, são apresentadas algumas ferra-
mentas e sistemas do BNDES, seguidas da apresentação do Portal do Cliente, ferramenta 
central para o processo de concessão de crédito na modalidade direta a partir de 2020. Essa 
ferramenta é apresentada com uma vertente histórica, funcional e técnica, de modo que 
essa experiência possa ser disseminada para o público especializado e replicada por outras 
instituições públicas e privadas que busquem melhorar a experiência de seus clientes.

Palavras-chave: Transformação digital. Tecnologia da informação. Bancos públicos. 
Portal do Cliente.

Abstract
This article aims to present a case study of the developing and usage of a technological tool – the 
 Client Portal – and some impacts in the Brazilian Development Bank (BNDES). In order to do so, 
some transversal issues related to the process of digital transformation that permeates our society 
are presented, bringing this discussion to the banking sector, especially in the public sector. Then, 
some tools and systems used by BNDES are explained, followed by the presentation of the Client 
Portal, a central tool for the process of direct loans granting in 2020. This tool is presented in a 
historical, technical and functional approach, in order to share this experience with the specialized 
public and to enable its replication to other public and private institutions that aim to improve their 
clients’ experience.

Keywords: Digital transformation. Information technology. Public banks. Client Portal.
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Introdução
As mudanças digitais estão ganhando cada vez mais visibilidade 
no mundo moderno, e a importância do uso das tecnologias para 
apoiar a atividade operacional a fim de obter resultados mais efi-
cientes e ágeis se tornou uma questão para se manter competitivo. 
Conforme Luz (2018), no universo digital, a interface é o meio pelo 
qual o usuário se relaciona com as informações e, no que diz respei-
to à experiência desse usuário, um sistema de navegação bem defi-
nido e organizado possibilita um melhor aproveitamento do tempo 
de uso ou de acesso. Os impactos de sistemas que não atendam às 
necessidades do usuário podem resultar em métodos obsoletos ou 
problemas nos processos organizacionais e “geralmente quando 
usuários não encontram algo que querem em um site, eles acreditam 
que esta biblioteca não tem a publicação desejada. Portanto esta 
não pode ser uma boa experiência” (LUZ, 2018, p. 7), dado que afeta 
diretamente a percepção do cliente final, provocando frustração e 
insatisfação com os serviços prestados.

Santos et al. (2009, p. 135) destacam que “a TI passou a ter papel 
fundamental nas estratégias de negócios, contribuindo para redu-
ção de custos operacionais e para o aumento do lucro das empre-
sas”. Nesse sentido, este estudo se faz necessário na medida em que 
contribuições para o tema auxiliam no processo de transformação 
digital no mercado relacionado. A partir do contexto apresentado, 
a presente pesquisa busca elucidar os efeitos da implementação de 
uma nova ferramenta tecnológica, denominada Portal do Cliente, 
pautada no processo de transformação digital que vem ocorrendo 
no BNDES. Pretende-se trazer à tona os impactos do uso da referida 
ferramenta e provocar novos e mais complexos olhares acerca das 
mudanças de ordem digital e sua relevância para o momento atual 
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de acelerado desenvolvimento tecnológico e de intensa migração de 
atividades físicas para suportes digitais, particularmente em função 
do contexto da pandemia de Covid-19.

Para construção deste artigo, que tem caráter de um estudo de caso, 
foram utilizadas diversas fontes qualitativas de conhecimento, tais 
como o levantamento de aspectos contextuais sobre o acelerado pro-
cesso de digitalização e algumas mudanças na estrutura de sistemas 
nos últimos anos, com revisão bibliográfica de artigos sobre esse 
processo de transformação digital. Em seguida, será mostrado como 
esse processo tem consequências internamente para o BNDES.

Já na seção subsequente, será apresentado o caso específico – o Por-
tal do Cliente – destacando alguns aspectos relevantes para se pen-
sar em sistemas de relacionamento com clientes, particularmente 
no contexto de um banco público. Por último, nas conclusões do 
artigo, apontam-se lições e encaminhamentos.

Como importante objetivo deste estudo, pode-se destacar a inves-
tigação de como a incorporação da mentalidade digital se aplica ao 
âmbito dos negócios no contexto atual, refletindo como essa lente 
digital pode proporcionar uma experiência melhor para o usuário e 
aprimorar a estrutura organizacional dos processos internos de um 
banco público. Espera-se, com este artigo, que o leitor tenha uma 
melhor compreensão de como uma empresa pública dialoga com o 
ambiente no qual se insere, a partir de um exemplo de um sistema 
em uso.

A dificuldade em encontrar estudos específicos sobre o processo 
de transformação digital em bancos de desenvolvimento reforça a 
importância do presente estudo, de modo a servir como base para 
futuros aprofundamentos teóricos.
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O contexto de transformação 
digital
A transformação digital é um fenômeno que vem sendo fortemen-
te acelerado nos últimos anos. Esse movimento está correlacionado 
tanto ao avanço da tecnologia como ao atendimento das novas ne-
cessidades dos usuários – sobretudo os nativos digitais, que exigem 
cada vez mais soluções automatizadas que reduzam o trabalho hu-
mano. No entanto, no âmbito empresarial, o movimento de trans-
formação digital traz a reboque uma quebra de paradigmas dado 
que, conforme Rogers (2017, p. 12),

a transformação digital não tem a ver com tecnologia – 
tem a ver com estratégia e novas maneiras de pensar. 
Transformar-se para a era digital exige que o negócio 
atualize sua mentalidade estratégica, muito mais que sua 
infraestrutura de TI.

A transformação digital representa, portanto, uma mudança cultural 
centrada em novas formas de pensar o próprio negócio a partir de ba-
ses tecnológicas eficientes, otimizando com isso os resultados de di-
ferentes parâmetros do arranjo organizacional já que “o uso de TI 
oferece benefícios para os negócios que incluem custo, produtividade, 
qualidade, flexibilidade e inovação; cada uso tem uma composição 
própria destes benefícios” (ALBERTIN; ALBERTIN, 2008, p. 604).

Sendo assim, as organizações perceberam que a incorporação de 
uma mentalidade digital não tem como fim a criação de vanta-
gens competitivas, mas sim alinhar-se à competitividade imposta 
pela era informacional-tecnológica, objetivando gerar impactos de 
domínio externo e interno. Como destacam Albertin e Albertin 
(2008, p. 604): “As dimensões do uso de TI e suas relações produzem 
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efeitos internos e externos nas organizações, o que significa que elas 
também influenciam o contexto e seus direcionadores, alterando-
-os e sendo alteradas por eles”. Como não ser digital em um cenário 
cada vez mais afetado por soluções rápidas e eficientes oriundas de 
plataformas virtuais e de automação? A cibercultura, inevitavel-
mente, ganhou muito espaço nos últimos anos, e as organizações 
precisam responder a essa nova realidade tecnológica.

De acordo com Santos e outros (2009), o setor financeiro mundial 
é o que mais tem investido em produtos e serviços apoiados pela 
tecnologia da informação (TI), e os bancos brasileiros estão alinha-
dos a essa conjuntura, visando aumentar sua competitividade. Con-
forme a pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária (DELOITTE 
 TOUCHE TOMATSU, 2020), os bancos se mantêm o maior inves-
tidor privado em tecnologia no mercado doméstico e internacional, 
e o crescimento das despesas e investimentos em software corro-
boram a modernização do parque tecnológico bancário em 2019. 
Abrir contas bancárias ou solicitar um financiamento sem os entra-
ves de processos documentais morosos e excesso de procedimentos 
onerosos para o cliente já é uma realidade materializada por meio 
de soluções tecnológicas que estão cada vez mais reconfigurando a 
visão sobre o setor bancário. Internet banking, mobile banking, open 
banking, Pix, banco digital, moeda digital etc. são termos cada vez 
mais disseminados e que vêm tomando o espaço antes exclusivo de 
agências físicas e postos de autoatendimento.

O uso da lente digital incentiva a inovação e melhoria dos proces-
sos em prol da jornada do usuário, mas é importante destacar que 
esse artifício não se finda em uma vantagem unilateral em direção 
aos clientes finais: os processos internos podem ser agilizados e 
reinventados de acordo com propósitos específicos baseados em 
melhorias da operacionalização das empresas, a fim de obter dife-
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rentes impactos, tais como o aumento nos lucros ou a redução dos 
custos. A predominância do setor bancário nos investimentos na 
área de tecnologia se alinha ao crescimento da contratação de cré-
dito no mobile banking e no internet banking, seguindo o aumento 
da oferta dos produtos bancários nos canais digitais (DELOITTE 
TOUCHE TOMATSU, 2020). Uma demonstração clara de que, 
ao tornar os processos internos mais eficientes pela digitalização e 
automação, mais clientes se inclinaram a tomar crédito por essas 
vias facilitadoras.

Além disso, a mentalidade digital desenvolve o processo de trans-
formação de dados em informações que provocam insights e ações 
de negócios, como colocado por Reyes e outros (2017, p. 5):

uma outra componente do grande aumento da informa-
ção digital são os metadados, ou “dados sobre dados”. 
Estes descrevem os contextos e o conteúdo dos ficheiros 
de dados e devem ser completos e bem definidos para a 
análise eficiente dos mesmos.

Ao que tudo indica, portanto, a revolução digital está apenas co-
meçando e, no que abrange a gestão de projetos de TI no setor ban-
cário, “não se trata de trazer diferenciais competitivos, mas sim de 
manter-se competitivo” (SANTOS et al., 2009, p.144). Dessa forma, 
algumas tendências no processo de digitalização dos bancos vêm 
sendo identificadas, tais como o uso e a análise de dados brutos ge-
rados em plataformas digitais, a fim de subsidiar o desenvolvimento 
de novos produtos e serviços bem como o mapeamento de necessi-
dades que se reflitam em melhorias dos processos.

Nesse contexto, a criação de serviços inteligentes que atinjam a ne-
cessidade do cliente e/ou acelerem os processos de maneira otimiza-
da é imperativa em um panorama no qual os 
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avanços tecnológicos e as mudanças rápidas nas necessida-
des dos clientes contribuíram para o crescimento do setor 
bancário, permitindo a criação de novos produtos e ser-
viços voltados para o atendimento em massa, dispensan-
do a presença do cliente (ZACHARIAS;  FIGUEIREDO; 
 ALMEIDA, 2008, p. 2).

O conjunto de informações e publicações disponíveis sobre o des-
dobramento concreto da transformação digital no setor bancário, 
especificamente no que tange a plataformas em uso, esbarra no 
fato de que esse desdobramento pode ser visto como um impor-
tante diferencial competitivo. Tendo em vista as especificidades do 
BNDES, tais como sua natureza pública, o perfil de atuação voltado 
para o desenvolvimento e o foco no atendimento de pessoas jurí-
dicas, a comparação das iniciativas do BNDES de transformação 
digital com iniciativas em bancos privados ou com outros perfis de 
atuação deve ser feita com ressalvas. Ainda assim, é possível afirmar 
que, tal como os demais bancos, o BNDES adota tecnologias como 
inteligência artificial, blockchain e robotic process automation (RPA), 
porém em menor escala.

Pelas próprias características do modelo de negócio de instituições 
financeiras de desenvolvimento (com grande centralidade do crédi-
to direcionado de longo prazo), iniciativas mais radicais de transfor-
mação digital, como o uso de aplicativos para efetivar a contratação 
de crédito por plataformas móveis para pessoas físicas, são menos 
aderentes aos objetivos atuais dos bancos de desenvolvimento (BD). 
Não obstante a possibilidade de discutir revisões no modelo de ne-
gócios desse tipo de instituição no contexto da transformação di-
gital, entende-se que o crédito direcionado de longo prazo ainda 
se manterá como um pilar importante desse tipo de instituição e 
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este estudo visa explorar aperfeiçoamentos possíveis no relaciona-
mento com o cliente para esse tipo de financiamento. Sendo assim, 
foram identificadas duas experiências de destaque em instituições 
com atuação semelhante à do BNDES: o portal BDMG Digital e a 
BDO (Bankdurchleitung Online), do KfW.

O portal BDMG Digital foi lançado em setembro de 2018 e permite a 
seus clientes solicitar e acompanhar financiamentos, assim como emi-
tir segunda via de boletos (BDMG, 2018). No BDMG Digital é possí-
vel, ainda, efetuar o cadastro inicial da empresa de modo on-line, tal 
como no Portal do Cliente, porém essa opção está restrita a empresas 
com faturamento até R$ 30 milhões anuais. Empresas com fatura-
mento superior a esse valor, entretanto, devem realizar o cadastro por 
meio de um gerente de contas, sem suporte da plataforma.

Outra experiência conhecida e utilizada como benchmark pelo 
BNDES é a plataforma BDO do KfW, banco alemão de desenvolvi-
mento. Lançada no início de 2013, a BDO tem como principal atra-
tivo o chamado “efeito cappuccino”, que é a aprovação de pedidos de 
financiamento em poucos minutos, no mesmo tempo que uma pessoa 
leva para beber um café cappuccino (KFW, 2019). A BDO em muito 
se assemelha ao modelo operacional do BNDES Online, inclusive no 
protocolo de pedidos de financiamento, que não é feito diretamen-
te pelo cliente tomador, mas sim por consultores/bancos parceiros, 
análogos aos agentes financeiros que operam o BNDES Online. Além 
da plataforma BDO, o KfW dispõe de outras iniciativas de digitaliza-
ção mais pontuais e, em conversas realizadas com o KfW ao longo de 
2017 e 2018, parte de um acordo de cooperação técnica, descobriu-se 
que a adoção de tecnologias como data science, blockchain e application 
programming interfaces (API) se encontrava em estágio semelhante no 
BNDES e no banco alemão.
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Dada a importância de se estabelecerem mecanismos eficientes de 
interação entre um BD e seus clientes, os desdobramentos das novas 
ferramentas tecnológicas de relacionamento com o cliente podem 
transformar a realização dos processos operacionais, além de garan-
tir mecanismos de usabilidade que sejam aderentes às necessidades 
dos clientes. O modelo digital permite diversos ganhos nessa di-
reção: “Flexibilidade, conveniência, produtividade e qualidade de 
serviços são, portanto, o que se pode esperar de qualquer organiza-
ção que busque se projetar na internet, incluindo o poder público” 
(WEISS, 2019, p. 209).

Algumas experiências 
anteriores do BNDES
A realidade imposta pela transformação digital, como visto, implica 
novos modelos mentais às empresas, podendo até mesmo acarre-
tar uma transformação no modelo de negócio. A importância de 
o BNDES acompanhar essa nova realidade está diretamente rela-
cionada à democratização do crédito no país, além de à sustenta-
bilidade de longo prazo da instituição. Para Albuquerque e outros 
(2018), as mudanças no país e no mundo implicam mudanças na 
instituição e a tendência à digitalização das operações financeiras e 
crescimento das fintechs são fatores que influenciam o BNDES, que 
vem respondendo com a otimização de processos e mais agilidade 
no atendimento ao cliente.

Ao longo de sua trajetória de atuação, o BNDES foi fundamental no 
processo de retomada ao movimento de crescimento da economia 
brasileira:
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Fundado em 1952, o BNDES teve seu nome associado 
à maioria dos grandes empreendimentos e projetos de 
infra-estrutura implantados no Brasil desde então. Ao 
longo destas quase seis décadas a economia do País expôs 
suas fragilidades: houve seis moedas diferentes, vários 
planos de estabilização econômica e uma hiperinflação 
que beirou os três dígitos percentuais ao mês. Em meio 
a esse cenário, o BNDES permaneceu atuando como úni-
co banco capaz de prover financiamento de longo pra-
zo, viabilizando projetos de maior vulto. O Banco esteve 
presente na formação da indústria de base ocorrida nas 
décadas de 50 e 60, nas grandes obras de infra-estrutura 
implantadas nas décadas de 70 e 80 e nas reformas estru-
turais do Plano Nacional de Desestatização da década 90 
(BNDES, 2011, p.3)

Albuquerque e outros (2018, p.15) destacam que “o financiamento 
privado de longo prazo no Brasil é tímido diante das necessida-
des de investimento do país, especialmente no tocante à infraes-
trutura”. Paralelamente, conforme Ferraz e outros (2012), por 
configurar uma instituição controlada integralmente pela União 
e, ainda, portar fontes estáveis de funding para execução de sua 
missão de impulsionar o desenvolvimento econômico e social do 
país, o BNDES demonstra uma grande capacidade de prover fi-
nanciamentos de longo prazo. Para além de serem financiamentos 
de longo prazo, o BNDES também é caracterizado por dispor de 
uma alocação de crédito concentrada na aquisição de máquinas e 
equipamentos, bem como construção de obras civis, incentivan-
do investimentos associados à produtividade e apoiando o desen-
volvimento e a performance das organizações. Ao passo que “um 
banco comercial, tendo em vista sua lógica de operação, optará 
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por alocar recursos para os projetos de maior retorno privado” 
( ALBUQUERQUE et al. , 2018, p. 17).

Dessa forma, tendo em vista a envergadura de promover financia-
mentos de longo prazo, o BNDES tem participação em grandes 
projetos e faz especial diferença em momentos de crise econômi-
ca. Na mesma linha, Brei e Schclarek (2017, p. 13 apud FERRAZ; 
 COUTINHO, 2017, p. 3 – tradução livre) afirmam ter encontrado 
para a América Latina e o Caribe

evidências robustas de que os bancos nacionais de desen-
volvimento e os bancos públicos de varejo aumentam os 
empréstimos em resposta a períodos de crise em relação 
aos tempos normais, enquanto os bancos nacionais e es-
trangeiros diminuíram seus empréstimos em relação aos 
seus padrões normais de empréstimo.

Os BDs existem em vários países, inclusive os de alta renda, e, desde 
a crise mundial do subprime, iniciada em 2007-2008, “voltaram à 
discussão global como instrumento de atuação contracíclica e com-
plementar ao mercado de capitais e ao sistema de crédito comercial” 
(MITERHOF; PEREIRA, 2018, p. 879). Para Albuquerque e outros 
(2018), as principais justificativas para atuação rotineira de um BD 
são: (i) racionamento de crédito; (ii) mercados incompletos ou ine-
xistentes; e (iii) divergência entre retorno social e retorno privado. 
E acrescentam: “Falhas de mercado que ocorrem de maneira espo-
rádica (como crises financeiras) também podem ser resolvidas de 
maneira temporária por BDs” (ALBUQUERQUE et al., 2018, p.12).

É importante ponderar ainda que, como instituições de capital pre-
dominantemente estatal, em países de regime democrático, os BDs 
são instados a cumprir políticas que considerem os anseios da so-
ciedade (ALBUQUERQUE et al. 2018). Adicionalmente, para esses 
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autores, “como bancos, BDs têm a competência para precificar e se-
lecionar projetos. Como instituições de desenvolvimento, eles dis-
põem do mandato para incorporar um amplo aspecto de dimensões 
sociais nessa análise” (ALBUQUERQUE et al., 2018, p. 20).

Entretanto, apesar da disposição para atuar proativamente em mo-
mentos de turbulência econômica, as instalações físicas do BNDES 
ocupam um espaço geograficamente tímido e, diferentemente dos 
grandes bancos comerciais que por muitos anos se apoiaram em 
uma lógica de proximidade com a disseminação das agências de 
atendimento, o BNDES pode parecer pouco acessível, sobretudo no 
que tange ao apoio às micro e pequenas empresas.

Ao contrário dos bancos comerciais, o BNDES não pos-
sui agências de atendimento ao público. Esta estrutura 
centralizada permite que o Banco opere volumes expres-
sivos de desembolsos de forma bastante enxuta, racio-
nalizando o uso de recursos. Por outro lado, num país 
com extensão continental como o Brasil, isto dificulta 
a pulverização da atuação do Banco, principalmente 
em se tratando do apoio a micro e pequenas empresas. 
(BNDES, 2011, p. 5).

A importância de uma linha tática de atuação em um BD não sur-
ge exclusivamente pela necessidade de pulverização do crédito, mas 
também e em consequência da contribuição “para maior eficiência 
na intermediação financeira na medida em que ele [BD] opere mais 
próximo da análise neutra ao risco, tendendo a gerar spreads de break 
even menores na provisão de crédito às empresas” (MITERHOF; 
PEREIRA, 2018, p. 887). Esses apontamentos refletem a necessida-
de de se pensar estratégias de atuação escalonada o que, no caso do 
BNDES, vem sendo facilitado e viabilizado com os meios digitais.
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O BNDES dispõe de duas principais modalidades de operaciona-
lizar seus financiamentos: direta e indireta. No processo de con-
cessão de crédito direto, a relação contratual se dá entre BNDES e 
cliente. Já na modalidade indireta, a relação contratual se dá entre 
uma instituição financeira credenciada (que repassa os recursos do 
BNDES) e os clientes, amparada em um prévio contrato de repasse 
entre o BNDES e essas instituições. Esse tipo de atuação se justifica 
especialmente pela estrutura centralizada de atuação do BNDES, 
utilizando a estrutura das instituições financeiras credenciadas para 
que nenhum cliente fique sem o atendimento adequado.

As operações indiretas foram responsáveis por 99,6% do número de 
operações em 2019 (BNDES, 2020f), o que justifica até um processo 
mais amplo de digitalização, que já foi e poderá ser objeto de outros 
estudos. Esse tipo de operação é a mais utilizada por micro, peque-
nas e médias empresas (MPME, segundo classificação do BNDES, 
empresas ou grupos econômicos que faturem até R$ 300 milhões).

Ao longo das últimas duas décadas, as iniciativas de transformação 
digital no BNDES foram viabilizadas graças à construção de siste-
mas que apoiaram os novos modelos de negócio. Desde a iniciativa 
do Cartão BNDES, no início da década de 2000, que lançou a pri-
meira linha de crédito rotativo pré-aprovado do BNDES, passando 
pelo BNDES Online, com suas aprovações e liberações automáticas 
quase instantâneas, até chegar ao Canal MPME, que almeja tornar-
-se uma plataforma de serviços para MPMEs, não limitada apenas à 
concessão de crédito.

Há um grande ponto em comum entre essas iniciativas: operaciona-
lizar os produtos indiretos do BNDES, que respondem pela grande 
maioria do número de operações realizadas. A grande quantidade 
de operações indiretas torna inviável processos manuais ou muito 
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customizados e esses modelos de negócio só foram viabilizados por 
meio de grandes investimentos em TI.

Apresenta-se a seguir um panorama dessas três iniciativas associa-
das a produtos indiretos (Cartão BNDES, BNDES Online e Canal 
MPME), de modo que possa ser compreendido pelo leitor o con-
texto de desenvolvimento desses sistemas e benefícios trazidos por 
cada um deles. Outras iniciativas na modalidade indireta também 
caminharam nessa direção, mas estas mencionadas foram selecio-
nadas por seu potencial transformador e abrangência no impacto.

Relativamente às operações diretas, o processo de transformação 
digital já trouxe um salto qualitativo para as diversas partes inte-
ressadas quando se trata do processo de acompanhamento, o que 
será detalhado na sequência, na subseção “Sistema de Acompanha-
mento”. Nas etapas anteriores à formalização do contrato de finan-
ciamento na modalidade direta com o BNDES, algumas iniciativas 
haviam sido implementadas e vêm sendo substituídas pelo Portal 
do Cliente. Esse tópico será detalhado na subseção “O sistema POL 
e a história da iniciativa Portal do Cliente”, quando será tratada a 
história do Portal do Cliente, contextualizando-a em sistemas e em 
iniciativas organizacionais.

Cartão BNDES
O Cartão BNDES foi criado em 2003 “a fim de tornar mais ágil 
o crédito para as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs)” 
(BNDES, 2009). Ele mudou a maneira como o financiamento é 
feito, buscando facilitar o acesso ao crédito para essas empresas, 
diminuindo a carga burocrática com o processo de solicitação e 
aprovação totalmente automatizado e realizado via internet. O 
produto “consiste em um limite de crédito rotativo e pré-aprovado 
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(duas modalidades de crédito que o BNDES nunca havia operado) 
concedido por bancos emissores às MPMEs como repasse de recur-
sos do BNDES” (BNDES, 2011, p. 8). A iniciativa colaborou para 
o rompimento da barreira geográfica e possibilitou interações de 
compra e venda mais rápidas, com a disposição dos itens financiá-
veis de forma catalogada no Portal de Operações do Cartão e um 
dinamismo próprio de canais de marketplace.

Todas as operações relacionadas ao Cartão, desde a soli-
citação e registro dos cartões emitidos às beneficiárias, 
passando pelo credenciamento de fornecedores para 
montagem de suas lojas virtuais e, finalmente, a solicita-
ção e aprovação do financiamento às compras dos itens 
autorizados, ocorrem no Portal de Operações. O Portal 
permanece 24 horas no ar, os sete dias da semana. Não 
há custo algum de ingresso no Portal. Isto é, o fabricante 
não incorre em nenhum custo para credenciar-se e, caso 
atenda aos critérios estabelecidos nas Políticas Operacio-
nais do BNDES e após se afiliar ao sistema de uma ban-
deira de cartão de crédito, ele ganha uma loja virtual no 
Portal, onde passa a expor seu catálogo de produtos. Da 
mesma forma, as MPMEs que solicitam o Cartão BNDES 
não precisam arcar com nenhum custo de anuidade ou de 
manutenção (BNDES, 2011, p. 8).

Além disso, no Cartão BNDES o cliente conta com bastante trans-
parência no que se refere às taxas de contratação e prazos de paga-
mento. Conforme BNDES (2011, p. 8) “os financiamentos são com 
taxas de juros pré-fixadas, permitindo que o comprador conheça 
no momento da compra do bem, todas as parcelas mensais que ele 
irá pagar até a liquidação total da operação”. Pensar os processos 
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garantindo a identificação imediata de informações relevantes para 
o cliente se reflete de forma positiva na satisfação e na experiência 
do usuário. Adicionalmente, para que fosse viável a implementação 
desse modelo digitalizado, ágil e eficiente, foi necessário automa-
tizar algumas etapas de operacionalização da atividade bancária, 
tal como verificar a regularidade das empresas e, para tanto, esse 
procedimento foi tangibilizado a partir da integração com bases 
de dados da Secretaria da Receita Federal e do Banco Central do 
Brasil (BCB).

Para que a implantação deste fluxo no Portal de Ope-
rações fosse possível, a checagem da regularidade da 
empresa deveria acontecer online, com a resposta dada 
imediatamente. (...) No momento do uso do Cartão 
BNDES, entre as informações rotineiramente verifica-
das (como limite e validade do cartão), também é con-
firmada a quitação de débitos previdenciários (BNDES, 
2011, p.14).

Apesar de exercer grande impacto e oferecer benefícios em sua ope-
racionalização, a demanda pelo Cartão BNDES vem sendo pouco a 
pouco substituída por outros produtos indiretos. Depois de desem-
bolsos crescentes atingirem R$ 11,5 bilhões em 2014, o volume de 
desembolsos em 2019 nesse produto foi de R$ 1,6 bilhão, alcançan-
do R$ 916 milhões no período de janeiro a setembro de 2020. Essa 
redução também se verificou, ainda que menos acentuada, nos de-
sembolsos totais do BNDES, que passaram de um pico de R$ 190,4 
bilhões em 2013 para R$ 55,3 bilhões em 2019 e R$ 45,3 bilhões nos 
primeiros nove meses de 2020.

O produto BNDES Automático, por sua vez, depois de um pico 
de R$ 16,4 bilhões em 2012, atingiu R$ 9,4 bilhões em 2019 e de 
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janeiro a setembro de 2020 já saltou para R$ 11,4 bilhões de de-
sembolsos. Adicionalmente, ao observar os pedidos de apoio nesse 
produto, o período de janeiro a setembro de 2020 registrou R$ 15,6 
bilhões, superando a máxima histórica anterior no produto (de R$ 
14,0 bilhões nos primeiros nove meses de 2012).1

Um dos motivos importantes para esse comportamento pode ser 
identificado na inclusão em 2019 da linha BNDES Crédito Pe-
quenas Empresas (BNDES, 2020b), no produto BNDES Automá-
tico, além de sua substancial ampliação no contexto da pandemia 
do coronavírus:

Como iniciativa de apoio ao enfrentamento dos efeitos 
econômicos da pandemia do coronavírus, o BNDES ex-
pandiu a oferta de capital de giro desta linha de crédito 
até 31.12.2020 para negócios ou grupos econômicos (quan-
do for o caso) com faturamento anual de até R$ 300 mi-
lhões, com limite de financiamento de até R$ 70 milhões 
por ano (BNDES, 2020b).

Adicionalmente à flexibilidade trazida por esse novo produto e ou-
tros aspectos que fogem ao escopo do presente estudo (como a pró-
pria política de canais da instituição), entende-se que um motivo 
relevante dessa transição entre produtos indiretos foi a agilidade na 
tramitação das solicitações do produto BNDES Automático, dire-
tamente impactadas pelos sistemas BNDES Online e Canal MPME, 
descritos a seguir.

1 Todos os dados aqui apresentados estão em valores correntes, extraídos do site do 
BNDES  (BNDES, [20??]).
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BNDES Online
Para entender melhor a importância do BNDES Online, é necessá-
ria uma breve explanação dos sistemas anteriores. O Banco dispu-
nha de três grandes sistemas para cada tipo de operação indireta, 
isto é, aquela envolvendo um agente financeiro como intermedia-
dor entre o beneficiário final e o BNDES: PAC-Online (Proposta de 
Abertura de Crédito) para operações do BNDES Finame, FRO Ele-
trônica (Ficha Resumo de Operação) para projetos de investimento 
e PGA (Plataforma de Gestão Agropecuária) para programas agrí-
colas, sendo que alguns programas ainda rodavam em mais de uma 
plataforma, dependendo das características do financiamento.

Cada sistema tinha suas próprias especificidades e tecnologias de 
integração, fazendo com que não só o BNDES como também os 
agentes financeiros precisassem dispor de equipes de back office e 
front office especializadas e muitas vezes distintas para operar e se 
integrar com cada sistema. Era comum agentes financeiros opera-
rem apenas um ou outro sistema e deixarem de oferecer linhas do 
BNDES aos clientes em razão dessa dificuldade.

O sistema BNDES Online foi desenvolvido para ser uma plata-
forma única para o envio das solicitações de financiamento pelas 
instituições financeiras credenciadas, utilizando-se de tecnologia 
de comunicação máquina a máquina, por meio da integração dos 
seus sistemas de forma automatizada aos do BNDES, o que permite, 
principalmente, ganhos de eficiência, celeridade, redução de custos, 
confiabilidade e segurança às transações (BNDES, 2020a). As insti-
tuições credenciadas podem fazer a integração máquina a máquina 
com utilização de certificados digitais, tokens de autenticação pa-
drão OAUTH2 ou utilizar telas para entrada manual.
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Além das vantagens oriundas da unificação de sistemas, foram fei-
tas várias melhorias, tanto em processos quanto em tecnologia, para 
agilizar a resposta das solicitações. Dentre as melhorias, vale des-
tacar a simplificação dos layouts e formulários para envio de infor-
mações pelo cliente, mediante o acesso direto a bases oficiais de 
informações, como o cadastro de pessoas físicas e jurídicas e a base 
de notas fiscais eletrônicas da Receita Federal do Brasil (RFB), além 
de certidões em órgãos emitentes, como o BCB, entre outros. O 
tempo de aprovação das solicitações de financiamento, que antes 
demorava alguns dias, passou a ser de poucos segundos.

O BNDES Online entrou no ar em julho de 2017 e desde então está 
aos poucos substituindo os sistemas anteriores. O PGA foi fechado 
para novos protocolos em julho de 2018. A PAC Online, em agosto 
de 2020. A FRO Eletrônica ainda está em processo de desligamento. 
Atualmente, mais de 99% das solicitações de operações indiretas são 
feitas pelo BNDES Online. Apenas entre julho de 2017 e agosto de 
2020, já foram aprovadas pelo sistema mais de 437 mil operações 
com aproximadamente R$ 59,5 bilhões contratados por 46 institui-
ções financeiras.

Canal MPME
Lançado em meados de 2017, o Canal MPME é uma plataforma 
para captura de novos leads que visa estreitar o relacionamento do 
BNDES com seus clientes finais e ampliar seu acesso ao crédito. Três 
anos após o seu lançamento, foi capaz de gerar leads para 8.600 no-
vas operações, ultrapassando R$ 1,2 bilhão contratados. Além dos 
produtos financeiros, o Canal MPME oferece outros serviços, como 
os das fintechs de gestão financeira e os parceiros Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Confederação 
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Nacional da Indústria (CNI), que promovem a capacitação e orien-
tação dos empreendedores.

O Canal MPME preencheu uma lacuna no relacionamento do 
BNDES com as MPMEs ao se tornar uma porta de entrada para es-
ses clientes. Antes do Canal MPME, o relacionamento com os clien-
tes finais indiretos era feito exclusivamente por meios dos agentes 
financeiros e não se sabia, por exemplo, quantos clientes tentavam 
acessar crédito e não obtinham sucesso. O BNDES tomava ciência 
apenas dos casos em que o agente financeiro contratava uma ope-
ração com linhas do BNDES. Com o Canal MPME, atualmente, é 
possível identificar quantos clientes solicitaram crédito e quantos 
efetivamente conseguiram obtê-lo.

O cliente que acessa o Canal MPME é conectado de forma transpa-
rente a mais de sessenta parceiros, entre agentes financeiros, fintechs 
de crédito e fintechs de gestão. O processo de matching entre o clien-
te e os parceiros é baseado em um perfil de atendimento individua-
lizado para cada agente financeiro e fintech, além de algoritmos de 
inteligência artificial que calculam a chance de o cliente obter seu 
crédito com aquele parceiro.

Com o intuito de ampliar o acesso ao crédito para MPMEs, sem 
necessariamente usar os produtos do BNDES, a partir de junho de 
2020 o Canal MPME passou a atuar integrado à fintechs de crédito, 
oferecendo novas alternativas para clientes que não seriam atendi-
dos pelos agentes financeiros tradicionais a partir do processo de 
matching descrito anteriormente.

Para os casos em que o algoritmo conclui que a chance de obten-
ção de crédito com os agentes financeiros é muito pequena, o Ca-
nal MPME comunica-se de forma transparente e automática com 
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 fintechs de crédito para verificar se alguma delas atende ao perfil do 
cliente. Na ausência de agentes financeiros e fintechs de crédito que 
possam atender ao cliente, estes são encaminhados para fintechs de 
gestão financeira. Boa parte desses casos são pessoas físicas, empre-
sas pouco estruturadas ou em início de atividade.

Em agosto de 2020, o Canal MPME passou por remodelagem obje-
tivando melhorar a experiência do usuário e diminuir a taxa de de-
sistência no fluxo de solicitação de crédito. Foram feitas alterações 
significativas na navegação, revisão dos textos para uma linguagem 
mais simples e também a utilização de um call-to-action claro para 
o cliente logo na abertura do site. Por serem recentes, as melhorias 
ainda carecem de análise mais aprofundada, mas, no primeiro mês 
de operação depois da remodelagem, já se observa uma queda na 
taxa de saída (drop-off) da página inicial do Canal MPME de 77% 
para cerca de 20%.

Para os próximos meses, estão previstas melhorias no Canal MPME 
que possibilitem uma análise mais elaborada dos clientes, alimen-
tando o algoritmo de inteligência artificial com novas informações, 
utilizando identificação digital por meio da plataforma gov.br,2 e 
possibilitando a consulta ao Sistema de Informação de Crédito do 
BCB (SCR), de forma a qualificar o lead enviado para os agentes 
financeiros e fintechs. Estuda-se, ainda, a possibilidade de monetizar 
esses leads tal que mesmo operações não contratadas com linhas do 
BNDES possam trazer resultados financeiros para o Banco.

2  Ver www.gov.br. Acesso em 22 set. 2020.
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Sistema de Acompanhamento
O Sistema de Acompanhamento é um moderno canal de comuni-
cação do BNDES com as empresas que se relacionam com o Banco 
por meio de operações de crédito, como cliente ou como agente fi-
nanceiro. Atualmente integrado ao Portal do Cliente, o Sistema de 
Acompanhamento foi implantado em julho de 2017, como projeto 
piloto, e posteriormente expandido para uso compulsório no acom-
panhamento das operações contratadas a partir de janeiro de 2019.

O Sistema de Acompanhamento, que tem como principais objeti-
vos a redução do risco operacional, a transparência das informações 
e a melhoria de compliance a normativos internos e externos, via-
biliza, por meio de suas funcionalidades, o acompanhamento dos 
aspectos físico, financeiro, documental e de obrigações contratuais 
das operações de crédito realizadas pelo BNDES; a comunicação 
com as empresas relacionadas por meio da abertura de pendências 
e pelo envio de notificações eletrônicas; o apoio às áreas de negócio 
no cumprimento de normativos internos, como o controle de prazo 
e fluxo de tramitação dos Relatórios de Acompanhamento (RAC); e o 
envio de pedidos de liberação para as operações já contratadas dos 
produtos Finame Direto e Crédito de Cadeias Produtivas.

Por se tratar de um novo sistema implantado em diversas áreas/
departamentos, com alto impacto nas atividades realizadas pelas 
equipes de acompanhamento do BNDES, o Sistema de Acompa-
nhamento teve sua adoção realizada em fases. Em seu primeiro 
ano depois de implantado, o sistema foi utilizado como piloto no 
acompanhamento de operações de apenas duas equipes do BNDES. 
Em seguida, depois de ser qualificado como um sistema coorpora-
tivo, foi definido pela Diretoria do Banco um indicador corpora-
tivo de adoção para acompanhamento financeiro para o exercício 
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de 2019, tendo como meta acompanhar, via sistema, no mínimo 
60% das operações contratadas em 2018 e que exigiam elaboração 
de um RAC em 2019. O patrocínio da Diretoria do Banco surtiu 
efeito, e a medição de dezembro de 2019 indicou uma adoção de 
uso em 92,8% das operações elegíveis, bem acima da meta prevista. 
Por fim, em janeiro de 2019, o uso do sistema se tornou compulsó-
rio, depois da alteração do normativo interno que rege o processo 
de acompanhamento.

Em 2019, o Sistema de Acompanhamento foi amplamente utilizado 
para o acompanhamento das operações de crédito do BNDES. O 
sistema foi utilizado para acompanhar 895 operações (diretas e in-
diretas), para a comprovação de gastos de R$ 35,2 bilhões por meio 
do recebimento de 935 mil notas fiscais e 2,7 milhões de pagamen-
tos, tendo atendido aproximadamente seiscentos usuários (internos 
e externos). Em 2020, as evoluções do sistema foram priorizadas 
no Projeto Corporativo 6 (P6), que focaram o acompanhamento 
das obrigações contratuais, no checklist das condições prévias a uma 
liberação e nos pedidos de liberação dos produtos Finame Direto e 
Crédito de Cadeias Produtivas.

Para 2021, o aprimoramento do Sistema de Acompanhamento segui-
rá sendo realizado por meio de requisitos já priorizados no âmbito 
dos projetos corporativos, em que se destacam: (i) a sistematiza-
ção de solicitações recorrentes no acompanhamento de operações, 
como a prorrogação do prazo de utilização, que eram atendidas de 
forma ineficiente por outros meios (envio de e-mails ou trâmite de 
informações padronizadas); (ii) a criação de um pedido de libera-
ção para as linhas do produto Funttel que serão operadas na esteira 
automática; e (iii) a emissão automatizada de uma declaração de 
quitação não financeira. Em complemento ao escopo já priorizado 
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pelo P6, o Sistema de Acompanhamento também deverá ser objeto 
de outras melhorias a serem priorizadas pelo Comitê de Gestão do 
Processo de Concessão e Sistemas Associados (CGPS), que se reúne 
a cada dois meses e delibera sobre quais são as demandas prioritá-
rias a serem construídas no sistema.

O processo de implantação 
do Portal do Cliente
O sistema POL e a história da 
iniciativa Portal do Cliente
Apesar de terem um número reduzido quando comparado às opera-
ções indiretas, as operações diretas representam 60,9% dos R$ 441,8 bi-
lhões da carteira de crédito da instituição (BNDES, 2020f), pois 
muitas vezes se trata de projetos de grande porte. Em função disso, a 
digitalização do processo de concessão de crédito direto é importante 
para melhorar a experiência de nossos clientes nesse segmento, aper-
feiçoar mecanismos de controle de processo, e aumentar a eficiência 
operacional, reduzindo o custo envolvido em formalizar uma opera-
ção dessa natureza.

O processo de digitalização da prestação das informações necessá-
rias para obter um financiamento direto no BNDES teve um impul-
so forte em 2015, com o início do sistema Protocolo Online (POL), 
em seu módulo de Fichas Cadastrais Eletrônicas (FCE). Antes desse 
sistema, as fichas cadastrais do BNDES, necessárias para cumprir 
a obrigação dos “procedimentos destinados a conhecer os clientes” 
(BCB, 2020) eram preenchidas em um documento de processador 
de texto, impressas, assinadas e enviadas fisicamente ao BNDES.
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Com a entrada em produção do POL/FCE em 2015, além de possi-
bilitar o preenchimento dessas informações em ambiente informa-
tizado, algumas regras de obrigatoriedade de fichas foram inseridas 
no sistema, que passou a permitir a assinatura desses documentos 
com e-CPF. A adoção do e-CPF como ferramenta de assinatura já 
foi objeto de diversos estudos e pareceres internos.

Depois do apoio ao preenchimento e protocolo das fichas cadas-
trais, o sistema POL passou a permitir o preenchimento e proto-
colo da solicitação de financiamento em ambiente informatizado 
(Consulta Prévia Eletrônica – CPE), substituindo a apresentação 
desse formulário em meio físico por um modelo disponível no site 
do BNDES em formato de processador de texto. Novos roteiros fo-
ram sendo disponibilizados no sistema POL/CPE, de modo que este 
passou a ser o principal sistema de front-office para operações diretas 
do BNDES. Como marcante impacto da iniciativa do POL, destaca-
-se a redução substancial da tramitação de documentos físicos para 
operações diretas, diminuindo, por conseguinte, seu custo de tran-
sação para as partes envolvidas.

Em 2017, houve uma iniciativa institucional para fomento à inova-
ção organizacional denominada IdeaLab, na qual os funcionários 
eram convidados a trazer ideias para melhorar a instituição. Um 
grupo de funcionários ligados às operações diretas propôs a ideia do 
Portal do Cliente, um ambiente eletrônico centralizado e integrado 
no qual os clientes poderiam realizar todas as operações cotidianas 
em um ambiente digital (solicitação de financiamento, atualização 
cadastral, solicitação de liberação etc.).

Ideias sobre um ambiente eletrônico centralizado e integrado para 
nossos clientes já circulavam na instituição, especialmente consi-
derando o contexto apresentado na parte inicial deste artigo. En-
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tretanto, foi nesse momento que esta iniciativa começou a tomar 
forma e seus requisitos foram levantados.

Como opção estratégica foi escolhido iniciar o Portal do Cliente 
com um novo produto, o Finame Direto, criado em julho de 2018, 
a fim de avaliar gradativamente sua operacionalização. Nesse mo-
mento, começou-se o desenvolvimento de uma versão piloto do 
Portal do Cliente, utilizada entre 2018 e o princípio de 2020.

Com as lições aprendidas deste piloto, a partir do segundo semestre 
de 2019, o desenvolvimento de uma solução perene para substituir 
o POL ganhou corpo, chamada Portal do Cliente. Essa solução já 
substituiu em 2020 o POL de FCE, a versão piloto utilizada para o 
produto Finame Direto e pouco a pouco vem substituindo os diver-
sos roteiros do sistema POL/CPE, conforme detalhamento apresen-
tado a seguir.

Métodos ágeis
O desenvolvimento de software foi, durante muito tempo, baseado 
fortemente no modelo em cascata, que prevê um planejamento ela-
borado e uma longa fase de execução com pouco espaço para mudan-
ças. Segundo Pressman (1995), esse modelo requer uma abordagem 
sistemática e sequencial. Já para Sommerville (2007), ele trata as 
atividades como fases separadas do processo, como especificação 
de requisitos, projeto de software, implementação, teste, operação e 
manutenção. Depois que cada estágio é concluído, ele é aprovado e 
o desenvolvimento passa para o estágio seguinte. Dentre as princi-
pais desvantagens desse modelo, destacam-se a falta de agilidade no 
processo, em razão do encadeamento das fases e da documentação 
excessiva, que pode ficar desatualizada e ser utilizada por poucos; o 
fato de os requisitos serem fechados com uma antecedência grande, 
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na qual muitas vezes o cliente ainda não tem certeza deles e só pode-
rá utilizar o produto muito tempo depois de definir tais requisitos.

A partir de meados da década de 1990, o desenvolvimento iterativo 
e incremental de software, criado na década de 1950 (LARMAN; 
BASILI, 2003), ganhou mais evidência, principalmente pelas falhas 
do modelo de desenvolvimento em cascata.

Em 2001, 17 desenvolvedores de software adeptos de metodologias 
ágeis reuniram-se em Utah, Estados Unidos da América (EUA), a 
fim de debater as melhores práticas para a construção de software. 
Desse encontro surgiu o Manifesto Ágil (BECK et al., 2001), que 
ajudou a popularizar metodologias como Scrum, XP e Kanban.

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver 
software, fazendo-o nós mesmos e ajudando outros  a 
fazerem o mesmo. Através deste trabalho, passamos 
a  valorizar:

Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas

Software em funcionamento mais que documentação 
abrangente

Colaboração com o cliente mais que negociação de 
contratos

Responder a mudanças mais que seguir um plano

Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valori-
zamos mais os itens à esquerda. (BECK et al., 2001).

No Brasil, o desenvolvimento ágil começou a atrair mais interesse 
no fim da década de 2000 e início da década de 2010 (MELO et al., 
2013). Já no BNDES, houve adoção com sucesso de algumas práticas 
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de Kanban por equipes de TI a partir da primeira metade da déca-
da de 2010 e uma consolidação do uso dessas práticas ao longo da 
segunda metade da década. Porém, apesar de algumas exceções, a 
utilização dessas práticas de maneira isolada estava mais voltada à 
distribuição e ao acompanhamento de atividades do que necessaria-
mente ao desenvolvimento de software de maneira ágil, com foco no 
cliente, entregas incrementais e frequentes.

A definição sobre a metodologia de desenvolvimento de software 
a ser utilizada no Portal do Cliente foi antecedida por uma expe-
riência de sucesso na implementação do projeto “Esteira Manual” 
do BNDES Online. Na ocasião, por causa das incertezas em relação 
aos requisitos, optou-se por utilizar a metodologia Scrum em ciclos 
com duração mensal, em que era possível experimentar, avaliar e 
readequar cada entrega.

Scrum é uma metodologia ágil voltada para o desenvolvimento e 
manutenção de produtos que tem como pontos-chave entregas in-
crementais e frequentes, equipes multifuncionais autônomas e foco 
na colaboração (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). Em linhas 
gerais, a metodologia baseia-se em um time Scrum, equipe respon-
sável por definir e construir o produto, que entrega incrementos 
no produto ao fim de cada ciclo (sprint). Os ciclos, por sua vez, são 
curtos e têm duração não superior a um mês, sendo mais comum a 
duração de duas semanas.

O time Scrum é formado por um product owner (PO), responsável 
por definir e priorizar as funcionalidades do produto, pelos desen-
volvedores (developers), que efetivamente construirão o produto, 
e pelo scrum master (SM), cuja principal responsabilidade é atuar 
como um facilitador entre os desenvolvedores e o PO, além de eli-
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minar barreiras externas que impeçam o progresso do time e pro-
mover os ritos específicos da metodologia.

Os ritos, por sua vez, garantem o alinhamento entre as expectati-
vas do PO e o que está sendo construído pelo time de desenvolvi-
mento. A sprint é iniciada por uma reunião de planejamento (sprint 
planning) para definição do escopo da sprint. Durante a sprint, diaria-
mente a equipe faz uma rápida (15 minutos) reunião de acompa-
nhamento (daily scrum). Ao fim de cada ciclo, é feita uma revisão 
do que foi efetivamente entregue (sprint review) e uma retrospectiva 
(sprint retrospective) que tem como objetivo identificar pontos fortes 
e melhorias para o próximo ciclo.

Figura 1 • Modelo esquemático do Scrum

Product Backlog Sprint Planning Sprint Backlog 1 Scrum Team Sprint Review Increment

Sprint Retrospective

Daily Scrum

Scrum Framework

Fonte: Adaptado de https://www.scrum.org/resources/scrum-framework-poster. Acesso em: 12 set., 2020.

No caso do Portal do Cliente, o time Scrum foi formado por um 
executivo da Área de Planejamento Estratégico no papel de PO, 
um executivo da Área de TI como scrum master e cinco analistas de 
sistemas em tempo integral no papel de desenvolvedores, além da 
alocação eventual de outros analistas de negócio e de TI do BNDES, 
de acordo com as funcionalidades que estavam sendo construídas 
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na sprint, formando um time multidisciplinar. O PO, além de defi-
nir e priorizar as funcionalidades do portal, também atua na inter-
locução com as demais áreas de negócio e de back-office do BNDES, 
sendo peça fundamental para o alinhamento das expectativas do 
Banco quanto ao projeto e também na definição do mínimo produ-
to viável (MVP) que seria entregue ao fim de cada sprint. Para facili-
tar a comunicação, a equipe de TI também se deslocou fisicamente 
para estar mais próxima do negócio e passou a trabalhar no mesmo 
andar da equipe do PO, no edifício-sede do BNDES, enquanto o 
restante da área de TI ainda estava em outro edifício na região cen-
tral do Rio de Janeiro.

No início do projeto, optou-se por realizar sprints mensais em razão 
do trabalho inicial de configuração da solução. Depois de três me-
ses, os ciclos passaram a ser mais curtos, com sprints quinzenais que 
possibilitaram entregas mais frequentes e maior velocidade na ade-
quação e priorização dos requisitos. A alta frequência das entregas 
de software, assim como a redução do lead time para novas funcio-
nalidades estão diretamente relacionados à melhoria do desempe-
nho organizacional de TI (FORSGREN; HUMBLE; KIM, 2018). 
Entregas menores trazem benefícios em razão do escopo reduzido 
das mudanças, diminuindo a ocorrência de incidentes no software 
recém-implantado. Vale ressaltar que a alta frequência de entregas 
só foi possível graças à automatização do processo de entrega de 
software no BNDES, também conhecido como processo de entrega 
contínua, que diminui o esforço de implantação por parte da equipe 
do projeto.

A utilização de uma metodologia ágil e de entregas frequentes foi 
essencial para a guinada de direção no projeto do Portal do Cliente 
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no início da pandemia de Covid-19. Graças ao método de trabalho 
que absorvia mudanças bruscas de direção, não houve trabalho des-
perdiçado, pois todo o código era implantado quinzenalmente no 
ambiente de produção e o planejamento das próximas funcionali-
dades era feito na mesma frequência. Sendo assim, a equipe foi ra-
pidamente direcionada para implantar os módulos do sistema que 
o novo contexto demandava.

Testes de usabilidade
Durante o levantamento de requisitos e nas primeiras etapas de 
desenvolvimento foram identificados alguns problemas que pode-
riam colocar em risco o sucesso do projeto. A maioria estava rela-
cionada à dificuldade de entendimento e de uso do sistema anterior 
(POL) tanto pelo cliente externo quanto pelo analista operacional 
do BNDES, na tarefa de auxiliar o cliente em seu preenchimento. 
Para verificar se esses problemas estavam sendo tratados da maneira 
adequada foi utilizado o teste de usabilidade.

Primeiro é necessário conceituar usabilidade. Segundo a norma 
NBR 9241-11 (ABNT, 2002, p. 3), usabilidade é a “medida na qual 
um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar 
objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um 
contexto específico de uso”. Outra norma, a NBR ISO/IEC 9126-1 
(ABNT, 2003, p. 9), define usabilidade como “capacidade do produ-
to de software de ser compreendido, aprendido, operado e atraente 
ao usuário, quando usado sob condições especificadas”. Dessa for-
ma, pode-se simplificar dizendo que a usabilidade nesse caso está 
relacionada à facilidade do cliente externo para utilizar o sistema 
de maneira intuitiva, conseguindo entender e preencher as infor-
mações no sistema sem a necessidade de auxílio.
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Já o teste de usabilidade é uma técnica utilizada para verificar se 
um software está atendendo às necessidades do usuário. Ele é execu-
tado com um grupo de pessoas de perfis representativos que devem 
realizar tarefas predeterminadas utilizando o sistema. Esse grupo é 
observado por um conjunto de especialistas que fazem anotações e 
coletam dados sobre o desempenho dos usuários. Segundo Dumas 
e Loring (2008, p. 2 – tradução livre), o teste de usabilidade “(...) é 
uma forma sistemática de observar os usuários de um produto tra-
balhando com ele sob condições controladas”.

A realização de testes de usabilidade, segundo Bauersfeld (1994), 
traz diversas vantagens como: indicar a reação dos potenciais uti-
lizadores do sistema; detectar os problemas e se o sistema funcio-
na adequadamente; avaliar problemas e conflitos relacionados ao 
design dos objetos; fornecer dados comparativos de reações entre 
diferentes utilizadores; prestar suporte para futuros trabalhos rela-
cionados ao design do aplicativo.

Segundo Tomlin (2018), o maior impacto da utilização desse teste é 
observado nas etapas iniciais do processo de desenvolvimento, em 
razão da capacidade de fazer mudanças com o custo mínimo. Como 
o sistema já estava em uma etapa intermediária de desenvolvimen-
to, foi utilizada uma variação do Google Design Sprint descrito no 
livro Sprint (KNAPP, 2017).

Para isso, a primeira etapa foi definir um roteiro com algumas ta-
refas que deveriam ser executadas pelo usuário durante o teste. O 
usuário deveria assumir o papel de diretor financeiro de uma insti-
tuição fictícia que está interessada em solicitar um financiamento 
no BNDES para expansão de suas operações no valor de R$ 10 mi-
lhões. Com o roteiro, também foram disponibilizadas todas as in-
formações necessárias para o correto preenchimento da solicitação, 
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como o CPF dos sócios, percentual acionário, balanços fictícios, 
entre outros.

Com o roteiro de teste definido, é necessário selecionar os usuá-
rios que executarão o teste. Segundo Knapp (2017) e Nielsen 
(2000), ao executar o teste com o primeiro usuário, cerca de um 
terço dos insights já são identificados, e à medida que novos usuá-
rios vão realizando o teste cada vez menos informações novas vão 
surgindo. Dessa forma, os melhores resultados são alcançados com 
no máximo cinco usuários e executando o máximo de rodadas de 
pequenos testes que puder. Desse modo, foram pensados alguns 
conjuntos de testes.

i. teste inicial com analistas da Área de Tecnologia da Infor-
mação (ATI);

ii. teste com analistas operacionais e partes interessadas do 
projeto;

iii. teste com clientes externos.

Execução do teste de usabilidade

A execução do teste é feita da seguinte maneira: uma pessoa da 
equipe assume o papel de moderador, que é responsável por acom-
panhar o usuário durante o teste e estimular o usuário a “pensar 
alto”, isto é, que ele verbalize sua intenção ao realizar as ações no 
sistema. O moderador não deve influenciar nem auxiliar o usuário 
no uso do sistema, a não ser em casos de erro ou exceção.

O usuário fica em uma sala com o moderador, um computador e 
os documentos contendo as informações necessárias para o preen-
chimento do teste. O moderador recepciona e explica ao usuário o 
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objetivo do teste, deixando bem claro que o que está sendo testado 
é o produto e não o participante; que o papel do usuário naquele 
teste é de colaborador, ao ajudar a melhorar o produto. Também 
explica que, durante o uso do sistema, tanto a tela quanto a câmera 
do notebook são enviados para outra sala onde os demais membros 
da equipe acompanham o uso do sistema e fazem anotações. Quan-
do o usuário termina sua tarefa, ele dá seu feedback e as impressões 
do teste. Na sequência, a equipe do projeto se reúne e compartilha 
as anotações e percepções do teste. Ao término de uma rodada com 
diversos usuários. a equipe do projeto se reúne e verifica quais as 
funcionalidades que funcionaram bem e quais precisam ser melho-
radas para a próxima rodada de testes.

Resultado do teste de usabilidade

A primeira rodada foi executada na ATI, em agosto de 2019, com 
um analista sênior de outra equipe de desenvolvimento sem ne-
nhum conhecimento prévio do sistema e do processo.

Para surpresa de todos, o sistema era tão pouco intuitivo que o 
usuário não conseguiu submeter o processo de habilitação que 
era o objetivo do teste, ficando sem saber o que fazer no meio 
do preenchimento. Vários pontos de melhoria foram levantados 
e tratados.

A segunda rodada foi feita uma semana depois, com diversos perfis 
de usuários internos do Banco, todos com conhecimento prévio do 
processo e com conhecimento variado do sistema anterior, o POL. 
Depois da participação no teste, os usuários eram convidados a 
acompanhar, na sala adjacente, a execução dos próximos testes com 
a equipe do projeto.
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Quadro 1 • Testes de usabilidade com usuários internos

27.8.2019 Gerente de atendimento a clientes

28.8.2019 Assessor de área de negócios

28.8.2019 Engenheiro de área de negócios

28.8.2019 Gerente responsável pela atividade de análise cadastral

5.9.2019 Chefe de departamento responsável pelo fomento a clientes

5.9.2019 Gerente operacional de área de negócios

9.9.2019 Gerente operacional de área de negócios

9.9.2019 Engenheiro responsável por atendimento a clientes

Fonte: Elaboração própria.

Nessa rodada já foram percebidos diversos avanços em pontos que 
antes apresentavam dificuldade de uso. O preenchimento ficou mui-
to mais simples e dinâmico, o que possibilitou que diversos usuários 
conseguissem completar o teste. Mesmo assim foram identificados 
vários novos pontos relacionados à usabilidade que foram ajustados.

A terceira e última rodada foi feita com clientes externos que já ti-
veram contato com o sistema anterior e o objetivo foi ligeiramente 
modificado para que fossem utilizados os dados da própria empresa. 
Foram executados dois testes com responsáveis das empresas e um 
com uma consultoria, uma empresa que apoia demais empresas no 
relacionamento com o BNDES.

Quadro 2 • Testes de usabilidade com usuários externos

17.10.2019 Empresa do setor de implantodontia

21.10.2019 Empresa do setor agropecuário de exportação

25.10.2019 Consultoria preenchendo por empresa produtora de energia

Fonte: Elaboração própria.

Todos os clientes conseguiram concluir o teste e os pontos que, nos 
testes anteriores, ofereceram dificuldade ficaram mais fluidos.
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Nesse teste, vale destacar o ocorrido com determinado questioná-
rio, obrigatório, composto de 36 perguntas com opção de resposta 
sim ou não. Apesar de inicialmente os usuários lerem as perguntas 
e tentarem respondê-las a contento, pouco tempo depois, já com 
marcado descontentamento, os usuários passavam a preencher alea-
toriamente as respostas para terminar a etapa. Essa situação foi 
reportada para o setor responsável, que revisou o questionário na al-
çada interna competente e o alterou para que dez perguntas fossem 
obrigatórias para todos os perfis e apenas alguns perfis específicos 
precisassem responder as demais perguntas.

Em outra seção do formulário, o teste de usabilidade identificou 
que determinados dados eram preenchidos de forma incorreta e 
duplicada. Com a integração de bases de dados com a RFB, foi 
possível eliminar parte das informações que o cliente necessita-
ria prestar.

Essa mesma estrutura de testes de usabilidade foi repetida para de-
mais desenvolvimentos do sistema e particularmente ampliada a lis-
ta de clientes envolvidos, mas não será detalhada neste artigo, pois 
o propósito é mostrar a lógica do processo. Os testes de usabilidade 
geraram feedbacks internos que acarretaram mudanças de processos 
e posterior melhoria na experiência do cliente. Além disso, tam-
bém foi percebido um aumento do engajamento de toda a equipe 
com o projeto. Os especialistas do negócio se empenharam bastante 
para simplificar o processo depois de terem mais consciência das 
dificuldades de uso do sistema e acompanhar outros usuários com 
as mesmas dificuldades. A equipe de desenvolvimento saía de cada 
teste motivada a melhorar o sistema e resolver os erros e problemas 
para que não se repetissem no próximo teste, o que era possível dada 
a estrutura ágil de desenvolvimento do sistema.
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A ferramenta Portal do Cliente
A habilitação é a etapa inicial para uma operação direta e por isso 
foi escolhida como o foco do Portal do Cliente. A habilitação repre-
senta a aptidão para operar com o BNDES e a FINAME, sendo com-
posta atualmente de análise cadastral e análise de risco e crédito.

Com a ampliação das equipes de negócio e de TI alocadas para o 
Portal do Cliente, no contexto do Projeto Corporativo de Proces-
sos de Crédito em 2019, o desenvolvimento desse sistema ganhou 
impulso, passando a ser o sistema oficial para apresentação de in-
formações para habilitação em janeiro de 2020, substituindo inte-
gralmente o sistema anterior (POL/FCE) em julho de 2020.

O módulo de habilitação do Portal do Cliente pode ser entendido 
como um mecanismo de electronic know-your-customer (eKYC  – me-
canismo eletrônico de conheça seu cliente/consumidor). Refere-se 
à “digitalização e desenho online do processo de KYC, constituin-
do um passo crítico na jornada de onboarding digital” (DIGITAL..., 
2020, tradução livre). Ele foi construído para cumprir o disposto na 
Circular BCB 3.978/2020, que, entre outros aspectos, trata dos pro-
cedimentos destinados a conhecer os clientes (BCB, 2020).

O Portal do Cliente foi desenvolvido com as características de uma 
aplicação web SPA (single page-application, ou aplicações de página 
única). “A SPA consiste em uma técnica de desenvolvimento web 
que utiliza uma única página HTML como base para todas as outras 
páginas da aplicação” (FINK; FLATOW, 2016, p. 3 – tradução livre).

Nesse tipo de aplicação, existe uma divisão da arquitetura em front-
-end e back-end. Pode-se definir front-end como a parte da aplicação 
que interage com o usuário e back-end como a parte na qual as regras 
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de negócio são construídas. Para o desenvolvimento do front-end foi 
utilizado o Angular 9, um framework web3 de código fonte aberto e 
baseado em TypeScript, desenvolvido e mantido pela Google.

Já o back-end é estruturado em Java Enterprise Edition com acesso 
a banco de dados Oracle. Existem diversas integrações com outros 
sistemas internos do BNDES e externos, que são feitos utilizando a 
arquitetura Rest (Representational State Transfer) para a comuni-
cação com os web services. Para garantir a qualidade, são utilizadas 
algumas ferramentas de teste automatizado. Para os testes de front-
-end, utilizam-se Cypress e Jest e, para os testes de back-end, Junit.

O processo de habilitação 
no Portal do Cliente
O primeiro aspecto relevante para o uso de um sistema por um 
banco é o modo como o cliente faz login, isto é, tem acesso a seu 
sistema. No sistema POL, o login era associado a um endereço de 
e-mail autodeclaratório, o que poderia gerar problemas em proces-
sos iniciados por terceiros, em favor de um cliente, sem a devida 
representação legal.

Enquanto os aplicativos e websites bancários para pessoa física já 
utilizavam autenticação por dois fatores e outros mecanismos de se-
gurança, o login autodeclaratório no sistema POL foi utilizado para 
iniciar uma solicitação de financiamento direto, que posteriormen-
te demandaria a apresentação de declarações e outros documentos 
em meio físico, de modo a garantir a segurança do processo. Essa 
opção simplificava bastante o sistema, tornando mais leves seu de-

3 Um framework é uma aplicação escrita previamente, oferecendo um conjunto de biblio-
tecas e uma série de componentes, que torna o desenvolvimento de aplicações web mais 
produtivo, flexível, manutenível e testável (BRANAS, 2014).
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senvolvimento e sua manutenção. Entretanto, ela também impedia 
que o BNDES apresentasse qualquer informação de que dispuses-
se para aquele cliente, sob pena de possivelmente infringir o sigilo 
bancário, caso não fosse verdadeira a autodeclaração. Desse modo, 
era importante avançar em mecanismos seguros de login, que permi-
tissem a confirmação em ambiente digital de que o BNDES estava 
interagindo com determinado cliente.

A equipe responsável pelo piloto do Portal do Cliente, depois de 
diversas reuniões internas e com clientes, e a observação do modo 
como isso é feito em outras instituições públicas brasileiras, enten-
deu que o modo adequado era a solicitação de e-CNPJ.

Essa opção foi adotada pois:

O e-CNPJ é a identidade digital da Pessoa Jurídica no 
meio eletrônico, em forma de certificado digital, cujo uso 
garante a autenticidade e a integridade da comunicação e 
confere validade jurídica a assinaturas digitais em nome 
da empresa, em sistemas públicos ou privados. A assina-
tura digital com o e-CNPJ é obrigatória para apresenta-
ção de declarações à Receita Federal do Brasil – RFB, por 
todas as pessoas jurídicas, exceto as optantes pelo Sim-
ples Nacional (BNDES, 2020c).

Empresas optantes pelo Simples Nacional, em função de seu porte, 
usualmente não realizam operações diretas, sendo encaminhadas 
para canais indiretos. O e-CNPJ adota o padrão da Infraestrutura 
de Chaves Públicas do Brasil (ICP-Brasil), estabelecido pela Medida 
Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 (BRASIL, 2001), sendo 
entendido na Medida Provisória 983, de 16 de junho de 2020, como 
uma “assinatura eletrônica qualificada” (BRASIL, 2020). Segundo a 
RFB, o certificado e-CPF ou e-CNPJ:
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É o documento eletrônico de identidade emitido por 
Autoridade Certificadora credenciada pela Autoridade 
Certificadora Raiz da ICP-Brasil – AC Raiz e habilitada 
pela Autoridade Certificadora da RFB (AC-RFB), que 
certifica a autenticidade dos emissores e destinatários 
dos documentos e dados que trafegam numa rede de co-
municação, bem assim assegura a privacidade e a inviola-
bilidade destes (RFB, [20??]).

A adoção de um método 100% digital, verificável, com certificado 
digital já aceito pela RFB, mostrou-se a mais interessante, pois os 
desafios tecnológicos de adoção do padrão e disseminação do certi-
ficado já haviam sido superados. Além disso, para não precisar con-
tinuar inserindo o e-CNPJ a cada novo login, e de modo a atender 
às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 
(BRASIL, 2019a), são apresentados os Termos de Uso do portal. 
Desse modo, ao ler e aceitar esses termos, o cliente está formalmen-
te apondo a assinatura da sua empresa a um contrato nato-digital 
(isto é, criado e assinado em meio digital), de modo que a relação 
entre BNDES e seus clientes no uso da ferramenta tecnológica fica 
clara e formalmente estabelecida antes mesmo do início da presta-
ção das informações mínimas necessárias.

Como informado anteriormente, o BNDES está desenvolvendo 
outras opções de login integrado em demais sistemas, como o Por-
tal de Identidade Digital do governo brasileiro,4 que poderão estar 
disponíveis em versões futuras desse sistema. De qualquer modo, 
para garantir a segurança na troca de informações entre BNDES e 
seus clientes, espera-se manter, no Portal do Cliente, algum tipo de 

4 Ver www.gov.br. Acesso em: 22 set. 2020.
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assinatura eletrônica qualificada, a fim de também possibilitar os 
desenvolvimentos futuros.

Depois de ingressar no sistema, de modo a facilitar ao máximo a 
experiência de nossos clientes, todas as informações disponíveis em 
bases públicas (especialmente os quadros societários e de adminis-
tradores – QSA, da RFB), são importados para o Portal do Cliente, 
de modo que o cliente confirme a veracidade das informações pres-
tadas para posterior importação nos sistemas internos do Banco.

De posse das informações da RFB sobre a estrutura societária da-
quela empresa, foi desenvolvido um algoritmo que sugere automati-
camente o que seria o grupo econômico daquele cliente. Isso facilita 
bastante o preenchimento, diminuindo dúvidas e retrabalho.

Figura 2 • Ficha de cadastro de pessoa jurídica (POL)
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Figura 3 • Ficha de cadastro de pessoa jurídica (Portal do Cliente)

Em ambos os exemplos hipotéticos, a ficha cadastral em preenchi-
mento é da própria empresa BNDES (nos casos reais o CNPJ a ser 
inserido seria do cliente). A interface contou com diversos aprimo-
ramentos na ferramenta Portal do Cliente, conforme pode ser visto 
nas figuras 2 e 3.

A seguir, para MPMEs, o portal automaticamente aplica uma me-
todologia de pontuação creditícia (credit scoring) que irá determi-
nar se aquele grupo econômico terá ou não limite de exposição 
para realizar uma operação direta com o BNDES. Segundo Araújo 
(2006, p. 4),

Os modelos de Credit Scoring são sistemas que atribuem 
pontuações às variáveis de decisão de crédito de um pro-
ponente, mediante a aplicação de técnicas estatísticas. 
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Esses modelos (...) atribuem pesos estatisticamente pre-
determinados a alguns atributos do solicitante para gerar 
um escore de crédito.

A realização desse procedimento e da consulta a dados da empresa 
já foram previamente autorizados com o e-CNPJ nos Termos de 
Uso. Caso não haja limite estimado no valor mínimo necessário 
para efetuar uma operação direta, o cliente é encaminhado para ca-
nais indiretos (como o Canal MPME). Não há nesse momento uma 
negativa do crédito, apenas a indicação automatizada do melhor ca-
nal para que o cliente possa realizar seu financiamento. Desse modo, 
o encaminhamento para canais indiretos, que demorava de dois a 
três meses nesses casos, passou a ser feito em alguns minutos. A dis-
ponibilização de uma ferramenta com tamanha automatização foi 
incorporada no Portal do Cliente a partir de trabalhos pregressos e 
conjuntos entre diferentes áreas do BNDES, especialmente da Área 
de Gestão de Riscos (AGR) e da ATI, melhorando substancialmen-
te a experiência de nossos clientes.

A fim de permitir a realização da análise cadastral, determinadas 
pessoas jurídicas e físicas em um grupo econômico, a depender de 
sua potencial relação contratual com o BNDES, deverão obrigato-
riamente autorizar a consulta ao Sistema de Informações de Crédito 
(SCR) do Banco Central do Brasil (BCB). Já no sistema POL, havia 
a disponibilidade de assinatura com e-CPF, além da opção tradicio-
nal de envio da autorização em meio físico. No Portal do Cliente, 
foram incluídas duas novas opções, a assinatura por e-CNPJ (para 
pessoas jurídicas) e a desmaterialização em cartório.

Conforme Provimento 100/2020 do Conselho Nacional de Justiça, 
a digitalização ou desmaterialização é o “processo de reprodução ou 
conversão de fato, ato, documento, negócio ou coisa, produzidos 
ou representados originalmente em meio não digital, para o forma-
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to digital” (CNJ, 2020). Ademais, a desmaterialização será realizada 
por meio da Central Notarial de Autenticação Digital (Cenad) nos 
seguintes documentos: “I – na cópia de um documento físico digita-
lizado, mediante a conferência com o documento original ou eletrô-
nico; e II – em documento híbrido” (CNJ, 2020). Adicionalmente, 
conforme Medida Provisória 881, de 30 abr. 2019, convertida na Lei 
13.874, de 20 set. 2019:

Art. 2º-A. Fica autorizado o armazenamento, em meio 
eletrônico, óptico ou equivalente, de documentos públi-
cos ou privados, compostos por dados ou por imagens, 
observado o disposto nesta Lei, nas legislações específicas 
e no regulamento.

(...)

§ 2º O documento digital e a sua reprodução, em qual-
quer meio, realizada de acordo com o disposto nesta Lei 
e na legislação específica, terão o mesmo valor probató-
rio do documento original, para todos os fins de direito, 
inclusive para atender ao poder fiscalizatório do Estado 
(BRASIL, 2019b).

Desse modo, foi recentemente criado um amparo jurídico-norma-
tivo que permitiu ao BNDES aceitar, mesmo nos casos de pessoas 
físicas sem e-CPF, a assinatura de documentos em meio físico com 
posterior desmaterialização cartorial. Isto foi objeto de avaliação 
jurídica interna, o que já tem reduzido a necessidade de envio de 
documentos físicos ao Banco, com potencial futuro de quase elimi-
nação do trânsito desses documentos.

Outro aspecto relevante a se destacar no processo de habilitação é a 
forte integração com os sistemas internos. Ao receber um pedido de 
um cliente, o usuário interno precisava no mínimo acessar quatro 
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sistemas distintos para poder solicitar as análises internas neces-
sárias. O Portal do Cliente foi então integrado para poder abrir as 
solicitações internas nos sistemas especialistas sem que o usuário 
interno perceba essa transição de sistemas, aumentando a eficiência 
das análises feitas pelo Banco.

Outras soluções oferecidas 
pelo Portal do Cliente
Além das melhorias apresentadas do Portal do Cliente no processo de 
habilitação, em 2020 o Portal também avançou para a etapa da solicita-
ção efetiva do financiamento. No contexto da pandemia do coronaví-
rus, o BNDES criou diversos produtos emergenciais de financiamento, 
tanto diretos quanto indiretos. Na modalidade indireta, um dos des-
taques é a ampliação do já mencionado produto BNDES Crédito Pe-
quenas Empresas, que utiliza a plataforma do sistema BNDES Online.

Já na modalidade direta, novos produtos foram criados, tais como o 
Programa BNDES de Apoio Emergencial ao Combate da Pandemia 
do Coronavírus, que visa

empréstimo emergencial para aumento da oferta de lei-
tos emergenciais, equipamentos, materiais, insumos, pe-
ças, componentes e produtos críticos para saúde, para 
atender necessidades de assistência às vítimas da pande-
mia de coronavírus. (BNDES, 2020d);

e o Crédito Cadeias Produtivas, visando 

financiamento a capital de giro, direcionado a empresas de 
grande porte (empresas âncora), para atender a necessidade 
de liquidez de sua cadeia produtiva, formada por empresas 
de menor porte (empresas ancoradas) (BNDES, 2020e).
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Figura 4 • Financiamento Finem (POL)

Figura 5 • Financiamento Finem (Portal do Cliente)

Em ambos os exemplos hipotéticos, o usuário em preenchimento é 
da própria empresa BNDES (nos casos reais o usuário seria do clien-
te). Além de melhorias de interface, os campos foram integrados 
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com os sistemas internos, contando com as mesmas restrições de 
preenchimento em ambos os sistemas (número de caracteres, más-
cara de preenchimento etc.) de modo a facilitar a integração.

Era fundamental que a solicitação, o recebimento do pleito e seu 
encaminhamento interno fossem ágeis e desburocratizados, o que 
foi possível com o Portal do Cliente. Todos os produtos emergen-
ciais diretos foram disponibilizados nessa plataforma tecnológica o 
que permitiu, em conjunto com outras linhas tradicionais do banco 
(como o Finame Direto), superar a marca de R$ 10 bilhões em so-
licitações de financiamento apresentadas no Portal do Cliente ape-
nas entre abril e setembro de 2020.

O modo como o sistema tem sido desenvolvido, com pequenas me-
lhorias constantes, foi fundamental para permitir a revisão do cro-
nograma do projeto de modo a abarcar os produtos emergenciais 
diretos. Métodos ágeis de desenvolvimento de ferramentas tecnoló-
gicas são fundamentais para que uma organização consiga se adaptar 
rapidamente a mudanças relevantes no contexto externo. Métodos 
tradicionais de planejamento de longo prazo não se mostram adequa-
dos a contextos de alta instabilidade e/ou com inovações constantes.

Além da melhoria da experiência dos clientes, um dos objetivos cen-
trais de um sistema com o cliente já em seu nome, dois benefícios 
quantitativos já puderam ser mensurados com as iniciativas de de-
senvolvimento tecnológico em curso, tais como o Portal do Cliente 
e as metodologias de scoring aplicadas. Em primeiro lugar, os tempos 
de processamento interno das solicitações foram bastante reduzi-
dos. O tempo entre o protocolo de um processo de habilitação e 
a solicitação interna de análise cadastral (primeira análise interna 
realizada) passou de 31 dias (janeiro-julho de 2019, sistema POL) 
para 15 dias (janeiro-julho de 2020, sistema Portal do Cliente). Não 
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obstante flexibilidades temporárias aceitas no contexto emergen-
cial da pandemia em determinadas situações, entende-se que essa 
diminuição no tempo de processamento está diretamente relacio-
nada ao fato de que o novo sistema orienta melhor o cliente sobre 
quais informações devem ser preenchidas, além de redirecioná-los 
para o canal indireto, quando isso se mostra adequado.

O segundo tempo de processamento substancialmente reduzido foi 
o tempo para realizar as análises cadastrais, de crédito e jurídica. 
Mudanças nos procedimentos internos também foram providencia-
das para permitir essa redução, particularmente nos produtos emer-
genciais diretos.

Para os processos iniciados nos primeiros sete meses de cada ano, o 
tempo médio de tratamento dos processos passou de 120 dias (2019, 
POL) para 51 dias (2020, Portal) nos casos de realização de classifi-
cação de risco manual, de 102 dias (2019, POL) para 46 dias (2020, 
Portal), nos casos em que é utilizada uma fiança bancária para ga-
rantir a operação, e chegando a 33 dias (2020, Portal), sem compa-
ração com 2019, nos processos de classificação de risco por scoring.

Essa substancial redução no tempo de processamento das solicita-
ções, fruto de um conjunto de melhorias de processos e sistemas no 
qual o Portal do Cliente se insere, em conjunto com o redireciona-
mento automático para canais indiretos para as empresas com esse 
perfil, além do óbvio ganho para a experiência do cliente, se traduz 
também em redução de custos do BNDES. Estima-se que o benefí-
cio anual, apenas em custos de pessoal diretamente alocados nessas 
atividades, seja de R$ 9,4 milhões por ano. Essas pessoas estão rea-
lizando outras atividades com maiores ganhos para a instituição, 
como o aprofundamento das análises para os clientes em que isso 
seja efetivamente pertinente.
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Atualmente, está sendo realizada a migração da solicitação de todos 
os produtos diretos para o Portal do Cliente. A partir do feedback 
dos clientes, inclusive nos testes de usabilidade, estão sendo simpli-
ficados e integrados diversos roteiros de solicitação de financiamen-
to, de modo a tornar a escolha do cliente o mais intuitiva possível.

Uma vez concluída essa etapa, o próximo passo será a disponibiliza-
ção de novos serviços no Portal do Cliente por meio de um painel 
de acesso integrado (dashboard), consolidando os diversos portais 
existentes atualmente e facilitando a experiência do cliente não 
apenas nas etapas iniciais do relacionamento e nas solicitações de 
financiamento, mas também ao longo de todos os anos de parceria 
com o BNDES. Isso trará benefícios perenes para a relação do Banco 
com seus clientes.

Conclusão
Articular os processos internos para a modelagem digital é um gran-
de desafio. Envolve mudanças não só no dia a dia, mas também nas 
normas internas, nos processos e na própria estrutura organizacio-
nal. Apesar disso, esse caminho tem grande probabilidade de trazer 
resultados favoráveis às organizações. Em uma organização pública, 
que tem como um dos importantes pilares a boa prestação de seus 
serviços, a transformação digital pode habilitar novos negócios e 
oferecer benefícios tangíveis às partes interessadas.

Para aplicar a transformação digital, é muito importante organizar 
um método de trabalho ágil com um propósito claramente definido 
e equipes dedicadas em tempo integral, tanto das áreas de negócio 
quanto de TI. Em contextos complexos e instáveis, particularmente 
como o ocorrido em 2020 decorrente da pandemia de Covid-19, a 
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definição de metas de curto, médio e longo prazos deve ser apoiada 
em mecanismos de retroalimentação que permitam uma revisão con-
tínua do plano traçado de modo a adaptá-lo às novas necessidades.

Com o processo de transformação digital em curso em nossa socie-
dade, é possível ter à disposição uma quantidade abundante de da-
dos, potencializada por um fluxo intenso de trocas informacionais 
entre as organizações e o público envolvido, além do barateamento 
dos processos de armazenagem de dados em nuvem. A transforma-
ção digital e os avanços tecnológicos nos obrigam a refletir sobre 
outras maneiras de percepção dos clientes e como criamos valor 
para eles por meio de processos mais ágeis e eficientes. Outras pes-
quisas podem (e devem) avançar no uso desses dados e sua tradução 
em informações relevantes, com potencial de impacto e oportuni-
dades de negócio. O presente estudo buscou apresentar o próprio 
caminhar da transformação digital em um processo organizacional 
específico da instituição, a saber, o processo de concessão de crédito 
na modalidade direta para médias e grandes empresas.

Isso inclui, por exemplo, o modo como documentos formais de-
vem ser produzidos, enviados e verificados. O recente Provimen-
to 100/2000 (CNJ, 2020) ampliou a possibilidade da produção de 
documentos desmaterializados. Adicionalmente aos certificados 
digitais já existentes (como e-CPF e e-CNPJ), no contexto de in-
tensificação de práticas de home office, iniciativas como essa rumam 
para a substancial redução ou até eliminação do papel, diminuin-
do consideravelmente os custos de transação para a prestação de 
um serviço.

A iniciativa Portal do Cliente é um exemplo desse longo caminho 
que é a transformação digital no contexto de um banco público. 
Com participação de dezenas de pessoas com distintas formações, 
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ela sintetiza a intenção de dar um salto qualitativo de qualidade na 
experiência dos clientes do BNDES no processo de concessão de 
crédito direto.

Para que o cliente realmente tenha uma experiência melhor, ele 
precisa ser constantemente ouvido. As hipóteses internas aplicadas 
no desenvolvimento da solução técnica precisam ser confrontadas 
com o público externo antes de serem disseminadas. Os momentos 
estratégicos da implantação do Portal do Cliente foram precedidos 
de diversos testes de usabilidade. Além disso, deve haver espaço no 
cronograma do projeto para que o feedback oriundo desses testes 
gere transformações, o que é muito facilitado em métodos ágeis de 
desenvolvimento de sistemas.

Buscou-se apresentar um breve relato da iniciativa, em meio a seu 
próprio processo de desenvolvimento, de modo que possa haver 
uma reflexão teórica sobre as ações em curso, permitindo também 
uma visada externa a um posicionamento claro de utilizar a trans-
formação digital para melhor prover nossos serviços financeiros e 
colaborar com o tão almejado desenvolvimento econômico e social.
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