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RESUMO 
 
 
 
O objetivo desta tese é analisar os novos caminhos da intervenção direta do 

Estado na economia, notadamente no ambiente financeiro nacional, em que prevalece a 
atuação de um banco público de desenvolvimento – o BNDES.  

 
O trabalho parte do pressuposto de que há uma variedade de alternativas 

institucionais de organização financeira, que refletem as trajetórias históricas dos países. É 
por esta razão que se pode identificar, por exemplo, diferenças entre o modelo norte-
americano e o modelo nipo-germanico: enquanto o primeiro é baseado nas operações do 
mercado de capitais, o segundo conta com os investidores institucionais e com os bancos. 
A partir daí, pode-se igualmente reconhecer que a alternativa institucional constitutiva do 
sistema financeiro nacional conta com os agentes estatais: os seus principais atores 
financeiros. Destes todos, o BNDES é o exemplo mais significativo. 

 
Diante disso, uma vez caracterizado que a intervenção direta do Estado, também 

chamada no trabalho de regulação institucional, é o elemento característico do modelo 
brasileiro de desenvolvimento, a tese procurar mostrar que esta ação pública tem sofrido 
alterações, em um contexto recente. Em razão de um novo paradigma econômico, a 
economia baseada no conhecimento, pode-se reconhecer modificações na forma de 
atuação do agente estatal. Um estudo de caso revela que não só o financiamento das 
inovações passou a assumir um caráter relevante na agenda do BNDES, como, 
principalmente, esta atividade esteve associada a uma nova racionalidade de intervenção. 
Diante da nova economia, o Banco atua em convergência com os demais agentes 
financeiros e com isso assume um papel de indutor tanto das empresas emergentes, como 
do próprio de mercado de capital de risco.  

 
Esta constatação aponta para dois atributos que compõem, então, esta nova 

rodada da regulação direta da economia: a persistência e a dinâmica. A persistência porque 
apesar das modificações advindas de uma economia baseada no conhecimento, o Estado e, 
em especial o BNDES, continua a desempenhar um papel chave no financiamento do 
desenvolvimento brasileiro, particularmente em áreas não consolidadas e portadoras de 
futuro, como, ora, são as inovações. A dinâmica porque esta prevalência do agente estatal 
no financiamento corporativo assenta-se em novas ferramentas e assume uma distinta 
racionalidade, compatível com uma economia privatizada e aberta à concorrência 
internacional.  

 
É, pois, disso que trata esta tese: da regulação institucional de um banco de 

desenvolvimento em uma economia baseada no conhecimento.  
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RIASSUNTO 
 
 
L’obiettivo di questa tesi è analizzare i nuovi cammini dell’intervenzione diretta 

dello Stato nella economia, marcatamente nell´ambiente finanziero nazionale, in cui 
prevale l’attuazione di una banca pubblica – BNDES (Banca Nazionale dello Sviluppo 
Economico e Sociale).  

 
Il lavoro parte del pressuposto che esiste una varietà di alternative istituzionali 

dell’organizzazione finanziaria. É per questa ragione che si può identificare, per esempio, 
le diferenze tra il modello nord-americano e il modello nippo-tedesco: il primo basato nelle 
operazioni del mercato del capitale; il secondo, negli investitori istituzionali e le banche. 
Da questo punto, é possibile stabilire ugualmente che l’alternativa istituzionale costitutiva 
del sistema finanziario nazionale include gli agenti dello Stato: i suoi principali attori. Fra 
tutti, BNDES è l’esempio più significativo. 

 
Davanti a questo, una volta caratterizzato che l’intervenzione diretta dello Stato, 

anche denominata in questo lavoro regolazione istituzionale, è l’elemento caratteristico del 
modello brasiliano di sviluppo, la tesi intende dimostrare che l’azione pubblica ha subito 
alterazioni in un contesto recente. In ragione di un nuovo paradigma economico, 
l’economia basata nella conoscenza, si possono identificare modificazioni nella maniera di 
attuazione dell’agente dello Stato. Un studio di caso rivela che non soltanto il 
finanziamento delle innovazioni ha preso un valore rilevante nell’agenda del BNDES, 
come, e principalmente, questa attività è stata associata a una nuova razionalità 
dell’intervenzione. Davanti alla nuova economia, la Banca (BNDES) agisce di maniera 
convergente agli altri agenti finanziari e cosí assumisce un ruolo de induttore tanto delle 
impresi emergenti, come del stesso mercato del capitale del rischio. 

 
Questa constatazione indica due atributti che compongono, cosí, la nuova serie 

della regolazione diretta dell’economia: la persistenza e la dinamica. La persistenza, 
perché, nonostante le modificazioni venute dall’economia basata nella conoscenza, lo 
Stato e, in modo speciale il BNDES, continua svolgendo un ruolo chiave nel finanziamento 
del sviluppo brasiliano, particolarmente nell’aree non consolidate e portatori di futuro, 
come adesso sono le innovazioni. La dinamica, perché la prevalenza dell’agente dello Stato 
nel finanziamento corporativo si appoggia nelle nuove attrezzi e assumisce una diversa 
razionalità, compatibile con una economia privatizzata e aperta alla concorrenza 
internazionale.  

 
È, dunque, di ciò che tratta questa tesi: della regolazione istituzionale di una 

banca di sviluppo in una economia basata nella conoscenza.  
 

 
 

Parole-chiave: 
Stato, BNDES (Banca Nazionale dello Sviluppo Economico e Sociale), 

Alternative Istituzionali, Atrezzi Giuridici, Economia basata sulla conoscenza, Venture 
Capital, Sviluppo Econômico 
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ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation is to examine the new ways of direct State 
intervention in the economy, especially in the domestic financial environment, which has a 
prevailing public bank for development - the BNDES. 

 
The work is based on the assumption that there are a variety of alternatives to 

institutional financial organization, which reflect the historical trajectories of the countries. 
It is for this reason that we can identify, for example, differences between the U.S. model 
and the Japanese-German model: while the former is based on the operations of the capital 
market, the latter deals with institutional investors and the banks. Hence, we can also 
recognize that the alternative institutional constituent of the national financial system takes 
into account state agents, their main financial players. Of them all, the BNDES is the most 
significant example. 

 
Thus, once established the direct intervention of the state, also called institutional 

regulation, as the main feature of the Brazilian model of development, the dissertation 
examines the changes it recently underwent. Because of a new economic paradigm, the 
knowledge based economy, there have been changes in the way state acts in economy. A 
case study shows that not only that the financing of innovation has become paramount 
within the BNDES agenda, but also this activity has been associated with a new rationale 
for intervention. Facing this new economy, the Bank operates in convergence with other 
financial agents, thus taking a role in inducing both emerging companies and venture 
capital. 

 
This finding points to two attributes that make up, thus, this new stage of direct 

regulation of the economy: persistence and dynamics. Persistence because despite changes 
resulting from a knowledge based economy, the state and, in particular the BNDES, 
continues to play a key role in the financing of Brazilian development, particularly in non-
consolidated and future bearing areas, as innovations. Dynamics, because the prevalence of 
the state agent in corporate finance is based on new tools and takes a different rationale, 
consistent with a privatized economy, open to international competition. 

 
That is, therefore, with the core issue of the present dissertation: the institutional 

regulation of a development bank within a knowledge-based economy. 
 

 
Keywords: 

State, BNDES, Institutional Alternatives, Legal Tools, Knowledge Based Economy, 
Venture Capital, Economic Development 
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 APRESENTAÇÃO 
O CAMPO, A PERGUNTA E A ESTRATÉGIA METODOLÓGICA DA TESE  

 
 
 

“Não seria tempo de se admitir modestamente o que outras ciências sociais já 
admitiram desde a primeira hora: que ao lado de uma análise de conceitos e de 
categorias, existe um estudo de técnicas? Que ao lado de um direito formal deve 
haver lugar para um direito aplicado? O direito econômico aparece assim como 
um dos ramos de direito aplicado, que supõe evidentemente um conhecimento 
prévio de categorias formais que se situam tradicionalmente na teoria geral do 
direito privado ou na teoria geral do direito público. E a sua unidade ou, se se 
preferir, a sua autonomia nos é dada pela sua finalidade: traduzir 
normativamente os instrumentos de política econômica do Estado. A utilidade do 
direito econômico concebido nestes termos é inegável. Sob o aspecto formal, ele 
vem possibilitar o estudo sistemático de várias matérias que dificilmente se 
enquadrariam nos esquemas tradicionais, e que por isso mesmo, têm sido até o 
presente relegadas a um injustificável plano secundário, quando não a um 
silêncio completo por parte da doutrina jurídica oficial.”  
(Fábio Konder Comparato, O Indispensável Direito Econômico) 
 

Em 1965, Fábio Konder COMPARATO publicou o seu artigo seminal O 

Indispensável Direito Econômico, no qual chamava a atenção dos juristas, sempre 

enredados com uma leitura liberal do Estado e do direito, de que o capitalismo do século 

XX colocara em xeque a ideologia de um mercado auto-regulado e imune às iniciativas da 

regulação pública. Mudava, assim, o centro de gravidade das normatizações encarregadas 

de disciplinar o funcionamento das atividades econômicas: no lugar dos direitos civil e 

comercial, voltados a garantir instrumentos para uma ação comercial entre agentes 

particulares, ganhavam centralidade os institutos e os regulamentos dedicados a garantir 

uma intervenção pública na coordenação da economia. O direito patrimonial privado cedia, 

pois, lugar para um direito econômico.  

É o direito econômico quem passou a reunir os instrumentos jurídicos que 

habilitam a intervenção disciplinadora do Estado na economia. Neste domínio, a atuação 

pública pode ocorrer de duas maneiras: indiretamente ou diretamente. No primeiro caso, 

trata-se de uma feição mais contemporaneamente conhecida, a do direito regulamentar 

econômico, verificável nas situações em que o Poder Público estipula as regras do jogo 

para as atividades exercidas pelos agentes privados. As normatizações setoriais 

promovidas pelas agências reguladoras, como a ANATEL, a ANP e a ANEEL1 são 

                                                 
1 Respectivamente: Agência Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional do Petróleo e Agência 
Nacional de Energia Elétrica.  
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exemplos deste modo de ação. No segundo caso, o Estado disciplina a realidade econômica 

por meio de uma intervenção pública presencial e direta: o próprio Estado, valendo-se de 

suas empresas estatais e de seus bancos públicos, atua nos mercados e assim exerce um 

controle sobre as variáveis econômicas, como oferta, demanda e preço. A Petrobrás, os 

Correios, a Caixa Econômica Federal e o BNDES são alguns exemplos destes instrumentos 

jurídicos que embasam o modo de atuação do chamado direito econômico institucional.2  

Esta virada, desde a centralidade do direito privado para o direito econômico, não 

é trivial. Não se trata apenas de uma troca de hegemonia entre tipos de regras, das privadas 

às públicas. Muito mais do que isso, a afirmação do direito econômico, como faz questão 

de assinalar o texto de COMPARATO, implica não só uma nova posição do Estado sobre a 

economia, como também uma reviravolta na forma de compreensão e de estudo do direito. 

As crises sucessivas do capitalismo, as falhas de mercado, a concentração do 

poder econômico e a assimetria entre as nações têm deixado clara a necessidade de os 

Estados atuarem no espaço econômico, para o quê são definidas políticas públicas e planos 

de desenvolvimento, bem como os seus correspondentes instrumentos jurídicos de ação. 

Em uma realidade como esta, o estudo do direito não é apenas formalista, isto é, voltado à 

construção de suas categorias internas. Para além das convencionais descrições estruturais, 

em que os juristas dedicam-se a construir os chamados sistemas jurídicos, como, é o caso 

da doutrina do direito da propriedade ou a doutrina do direito dos contratos, o estudo da 

regulação pública da economia exige uma abordagem funcionalista. Assim, o direito 

econômico trouxe para o raciocínio jurídico uma preocupação aplicada, dedicada a temas 

normalmente não tratados pela ciência do direito de filiação formalista: é o caso das 

investigações voltadas aos ajustes entre os meios jurídicos e os fins políticos, uma sintonia 

bastante presente na regulação pública da economia.  

É justamente este o campo desta tese: analisar a intervenção do Estado na 

economia, tendo como objeto imediato de estudo as suas ferramentas jurídicas, em uma 

perspectiva funcionalista. Parte-se, no entanto, do reconhecimento de que o ambiente 

contemporâneo não é mais o mesmo que ensejou as primeiras reflexões sobre o direito 

econômico. Na década de 1960, os juristas dedicados a compreender as novas feições da 

                                                 
2 Ver a respeito VENÂNCIO FILHO, Alberto. A Intervenção do Estado no Domínio Econômico – o direito 
público econômico no Brasil, Edição Fac-similar da de 1968, Rio de Janeiro, Renovar, 1998. 
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relação público-privada viam-se às voltas com uma economia planejada e dirigida pelo 

Estado. Desde lá, não só a forma da intervenção pública indica alterações, como também 

se vislumbra mudanças na função econômica desempenhada pelo Estado: as suas 

atribuições parecem não se restringir apenas à provisão da infra-estrutura e dos serviços 

públicos. Alguns indicadores sugerem que o fomento das inovações e o incentivo do 

progresso tecnológico ganham, na atualidade, talvez a mesma relevância que os setores 

intensos em escala e em capital detinham entre as décadas de 1950 e 1980. É neste 

contexto, posterior à idade do ouro do keynesianismo, que este trabalho procura 

desenvolver a sua investigação, dedicada a entender os novos ajustes estabelecidos entre o 

Estado e o mercado, notadamente no campo das empresas emergentes e inovadoras.  

Particularmente, pretende-se investigar a atuação de um dos instrumentos de intervenção 

do Estado: o banco público de desenvolvimento.  

Para tanto, este trabalho assume dois pressupostos: (i) a existência de alternativas 

institucionais de organização econômica e financeira e (ii) a consolidação, desde meados 

da década de 1980, de um novo paradigma econômico, assentado em conhecimento e em 

inovações. 

Como procurará narrar o capítulo 1 deste trabalho, em virtude de suas 

especifidades históricas e culturais, os países definem diferentes formatos jurídico-

institucionais de organização econômica e financeira. A adoção deste pressuposto vai de 

encontro a uma literatura que tem recebido uma considerável notoriedade acadêmica, 

identificada neste trabalho como Law and Finance. Os autores afinados com esse 

paradigma têm se voltado a analisar o impacto do sistema jurídico sobre a atividade de 

financiamento. Para tanto, argumentam que a variável central do financiamento 

corporativo é definição de um elenco correto de mecanismos jurídicos de proteção dos 

investidores. Ocorre, contudo, que tais análises, não obstante situarem o debate sobre 

financiamento no âmbito do direito, assumem uma lente de observação muito estreita, que 

acaba por desconsiderar a existência de distintas alternativas de organização financeira. 

Notadamente, as análises de corte Law and Finance tomam a regulação institucional 

exercida pelos bancos públicos como uma distorção – um arremedo de solução jurídico-

institucional. 
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Este trabalho parte deste estatuto teórico, mas procura ampliar a sua régua de 

análise, para com isso compreender a atuação dos bancos públicos não como um defeito, 

mas como uma especificidade, própria de países subdesenvolvidos. Reconhece-se, assim, 

que nas economias em desenvolvimento, em virtude da relativa insuficiência de meios 

privados para a concessão de capital, aptos a amparar os investimentos de longo prazo de 

maturação, ou que envolvessem riscos elevados, o Estado tornou-se o provedor direto dos 

recursos financeiros. Os dois primeiros capítulos deste trabalho procurarão argumentar 

que, em boa parte da periferia, a participação do Estado é mais expressiva do que a 

registrada nos países de centro, indicando uma prevalência do direito econômico 

institucional em relação ao direito regulamentar econômico, ao menos no ambiente 

financeiro.    

Esta tendência foi originariamente identificada por Alexander 

GERSCHENKRON3, em suas análises dos processos de desenvolvimento de alguns dos 

países menos desenvolvidos da Europa. Conforme argumenta o autor, a solução estatal tem 

sido uma espécie de resposta institucional às intensas falhas dos mercados de capitais e dos 

bancos privados em cumprir o seu papel de financiadores do desenvolvimento capitalista. 

Não é à toa, portanto, que países como o Brasil, a Coréia do Sul e o México, com um ritmo 

de desenvolvimento mais tardio, tenham constituído bancos públicos, encarregados da 

suplência do capital financeiro necessário para levar adiante as suas estratégias de 

crescimento nacional.  

Além da prevalência da regulação institucional na organização financeira, um 

segundo pressuposto deste trabalho, descrito no capítulo 3, refere-se à consolidação de um 

novo tipo de organização econômica mundo afora – uma economia baseada no 

conhecimento. Um fenômeno identificado neste trabalho com a primazia das inovações 

como estratégia corporativa e também com o esgotamento do paradigma fordista-

desenvolvimentista, que embalou os planos de desenvolvimento implementados entre as 

décadas de 1950 e 1980.  

                                                 
3 GERSCHENKRON, Alexander. Economic Backwardness in Historical Perspective – a book of essays, 3ª 
reimpressão, Cambridge, London, Belknap Press, 1976. 
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Para Charles SABEL4, a aposta dos formuladores de políticas públicas nos países 

de terceiro mundo, na fase desenvolvimentista, era a de que a riqueza das nações mais 

pobres dependeria da viabilização dos mesmos setores industriais que garantiam êxito às 

nações mais ricas – os setores de bens de consumo, produzidos em série. Um exemplo 

significativo disso foi o grande esforço público realizado no âmbito do Plano de Metas, no 

governo Juscelino Kubitschek, para atrair as grandes montadoras de veículos para o país. 

Uma concepção de desenvolvimento econômico que se espelhava, portanto, no mesmo 

fenômeno industrial que se processava nos países de centro, em meados do século XX. Era 

o contexto da hegemonia fordista de produção, que contava com alguns atributos, como, 

por exemplo: (i) grandes indústrias; (ii) produção seriada; (iii) produção e emprego de 

massa.  

A consolidação de uma economia baseada no conhecimento, entretanto, 

desarticulou as bases institucionais do capitalismo fordista e tem apresentado novos 

desafios para a intervenção estatal no domínio econômico. Como relata o capítulo 3, nos 

países centrais, desde meados da década de 1980, uma parte significativa das vantagens 

comparativas nas transações comerciais deixou de ser protagonizada por bens econômicos 

padronizados, fruto de uma produção em série, e passou, gradativamente, a girar em torno 

de bens diferenciados, customizados e confeccionados por meio de processos produtivos 

baseados em pesquisa e desenvolvimento. No lugar exclusivo das grandes indústrias, 

voltaram a ter papel também as pequenas e médias empresas, especializadas em produtos 

particularizados, voltados a atender nichos de mercados. Neste processo de florescimento 

de uma economia inovadora, deu-se, por exemplo, o fortalecimento dos distritos 

industriais, como é o caso da, assim chamada, terceira Itália ou do vale do Silício, nos 

Estados Unidos.  

Esta tese se insere nesse ambiente: volta-se a investigar a forma de atuação de um 

banco de desenvolvimento em um contexto pós-desenvolvimentista. Nesta etapa, não só o 

financiamento das inovações tornou-se uma pauta relevante, como a própria organização 

                                                 
4 Para uma descrição desta relação entre o desenvolvimentismo e o fordismo ver SABEL, Charles. Mudança 
de Modelos de Eficiência e suas Implicações para a Industrialização no Terceiro Mundo, em FOXLEY, 
Alejandro; MCPHERSON, Michael & O´DONNELL, Guillermo. Desenvolvimento e Política e as 
Aspirações Sociais – o pensamento de Albert O. Hirschman, (Trad. Adail Sobral & Evelyn Massaro), São 
Paulo, Vértice, 1988, pp. 33-62. A esse respeito, ver também o argumento original do autor expresso no livro 
PIORE, Michael & SABEL, Charles. The Second Industrial Divide – possibilities for prosperity, New York, 
Basic Books, 1985.  
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da economia indica alterações significativas: boa parte da economia brasileira foi 

privatizada e exposta à competição internacional. Diante disso, este trabalho é conduzido 

pela seguinte pergunta chave: em um contexto pós-desenvolvimentista, a intervenção direta 

Estado, por meio do BNDES, cumpre, ainda, um papel relevante e, se cumpre, há 

diferenças em relação ao contexto anterior? 

A hipótese do trabalho é a de que a resposta para esta pergunta envolve uma 

tensão. De um lado, supõe-se que o Estado, por meio dos bancos públicos, continua 

desempenhando um papel relevante na organização financeira nacional – a regulação 

institucional seria ainda um traço característico do panorama brasileiro. De outro, as 

demandas de uma economia baseada no conhecimento e a desarticulação do modelo 

nacional-desenvolvimentista sugerem que esta intervenção estatal esteja assentada em 

parâmetros diferenciados, mais porosos ao estabelecimento de parcerias com os agentes 

privados.  

Para testar a hipótese este trabalho realizará um estudo de caso sobre a atuação do 

BNDES no financiamento de empresas emergentes e inovadoras. O cerne desse estudo, 

apresentado no capítulo 5, são as ferramentas jurídicas e a conseqüente racionalidade do 

Banco, empregadas nas atividades relacionadas à nova economia. As descrições de seu 

modo de operação serão, então, interpretadas no último capítulo do trabalho, quando se 

procurará apresentar o argumento final da tese. Por se tratar de um estudo de caso, as 

conclusões tendem a se limitar ao âmbito da nova economia e à atuação do BNDES, muito 

embora possam ser feitas cuidadosas generalizações a partir daí. Ao final do trabalho, 

espera-se uma conclusão capaz de indicar os novos caminhos pelos quais tem passado a 

intervenção do Estado na economia.     
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CONCLUSÃO 

O QUE A TESE RESPONDE? 
 

Em um artigo intitulado Bootstrapping Development: rethinking the role of 

public intervention in promoting growth5, Charles SABEL retoma um argumento que tem 

embalado os pesquisadores heterodoxos em ciências sociais, ao menos nos últimos vinte 

anos, qual seja, a relevância do experimentalismo e da confecção nacional de políticas e de 

instituições. O trabalho de SABEL vai ao encontro, portanto, de teses e proposições 

sustentadas, recentemente, em diversos círculos acadêmicos e que têm procurado refutar 

uma concepção bastante influente nos anos 1990: a noção de ausência de alternativas e da 

possibilidade de se firmar consensos acerca de medidas institucionais, tidas como corretas 

para alavancar o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos.  

De fato, ao longo dos 90, acadêmicos e formuladores de políticas públicas 

enredaram-se no pressuposto de que os caminhos estavam trilhados e o estoque de 

soluções existentes, para os problemas sociais e econômicos, havia sido constituído. Era 

quase inexorável que o progresso econômico e o alívio da pobreza tivessem de contar com 

os atributos institucionais “corretos”, tais como: a defesa da propriedade, a reforma do 

Estado, o impulso dos mercados, enfim, a garantia do “rule of law”. Vem desta chave de 

análises, voltadas a realizar estudos de comparação entre os países, a pretensão de 

hierarquizar os seus fatores institucionais, assumindo como parâmetro um suposto 

funcionamento adequado de mercados e sociedades. A régua destes estudos dirige-se, 

assim, a medir o êxito dos países em realizar o seu programa de desenvolvimento, 

ancorada na idéia subjacente de uma democracia liberal, marcada pelas transações 

econômicas privadas. Não raro, partidários destas leituras costumam identificar as 

diferenças institucionais como deficiências e as alternativas, como equívocos. É nesse 

ambiente que se localizam os artigos da Law and Finance e as propostas de HANSMANN 

& KRAAKMAN sobre a convergência dos modelos de financiamento corporativo. 

                                                 
5 SABEL, Charles. Bootstrapping Development: rethinking the role of public intervention in promoting 
growth, paper apresentado na conferência Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, na Universidade de 
Cornell, paper, mimeo, 2004, disponível em 
http://www2.law.columbia.edu/sabel/papers/bootstrapping%20deve%20send5.doc, acesso em 21.01.09. 
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O artigo de SABEL contraria justamente esta plataforma intelectual, que 

tematiza o desenvolvimento econômico como sendo um fenômeno caudatário de uma 

espécie de dotação dos fatores institucionais (endowments). Para os autores afinados com 

essa matriz, é como se existisse uma dotação acertada de fatores, cuja existência 

responderia pela alavancagem econômica dos países. No limite, regulamentos, regras, 

sistemas jurídicos e políticas públicas passaram a ser tratados como se fossem atributos 

naturais, tal como o potencial agrícola, ou a existência de recursos minerais. Um exemplo 

disso é a simpatia de muitos desses autores pelo regime de common law, entendida como 

uma dotação mais satisfatória do que o sistema de civil law. Em oposição a esta linha de 

análise, SABEL argumenta que as experiências bem sucedidas de crescimento econômico 

resultam não de um conjunto pré-moldado de arranjos jurídico-institucionais, mas sim da 

capacidade de experimentação dos arranjos, isto é, da descoberta de soluções satisfatórias 

às vicissitudes e particularidades dos respectivos países.  

Nessa medida, a idéia de um Bootstrapping Development, isto é, de um 

desenvolvimento alicerçado em suas próprias bases, converge com a produção de outros 

autores, igualmente críticos às proposições de fim da história e de convergência 

institucional, como se fossem resultados necessários de uma economia pós-fordista. É este 

o caso de MANGABEIRA UNGER6, que situa este debate no direito, ao contrapor duas 

concepções: (i) o fetiche institucional e (ii) a imaginação institucional. De um lado 

figurariam os fetichistas institucionais, autores que assumem um certo fetiche por um 

determinado conjunto de instituições, como é caso do mercado de capitais e da 

pulverização acionária – a ausência destes elementos estaria associada a patamares 

depreciados de desenvolvimento e progresso. De outro lado, MANGABEIRA sustenta o 

direito como sendo um instrumento de imaginação institucional, ou seja, assume que a 

organização das sociedades não é um livro fechado e que a experiência de novas fórmulas 

é o que pode garantir o florescimento de novos caminhos e soluções. Por detrás desta 

compreensão reside, tanto para MANGABEIRA, como para SABEL, uma admiração pela 

construção norte-americana do New Deal, forjado à base de um experimentalismo 

institucional com o propósito de alterar o destino manifesto daquela sociedade.  

                                                 
6 UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia, (trad. Caio Farah Rodriguez e Marcio 
Grandchamp), São Paulo, Boitempo, 2004. 
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Em boa medida, esta tese é tributária deste entendimento, que vê no 

experimentalismo e na imaginação a possibilidade de construção de soluções customizadas 

às necessidades nacionais. A compreensão de que existem alternativas jurídico-

institucionais e de que a alternativa brasileira conta com o Estado como um agente 

financeiro relevante tem como antecedente uma rejeição às teses fetichistas: o banco de 

desenvolvimento é assumido neste trabalho não como uma distorção, mas sim como uma 

circunstância local, instituído para oferecer respostas adequadas às particularidades de um 

país, cujo desafio é superar o quadro de tensão estabelecido entre a pretensão do 

desenvolvimento e as carências de financiamento.  

Partindo desse entendimento, a tese procurou mostrar como as experiências 

realizadas no âmbito desta alternativa nacional têm garantido uma adaptação aos 

imperativos da nova economia. A atuação do BNDES nos segmentos inovadores, valendo-

se de ferramentas societárias e contratuais, alinhadas com os demais atores do sistema 

financeiro, sugere uma nova relação público-privada, menos diretiva e mais voltada à 

coordenação e à indução dos agentes privados. Nessa medida, pode-se dizer que sim, a 

regulação institucional persiste como um atributo constitutivo da organização financeira 

nacional, mas tem sido capaz de desenvolver mecanismos ajustados a um ambiente 

privatizado e informado por empresas emergentes e inovadoras.  

Eis, enfim, a resposta oferecida por este trabalho: não há uma resposta única 

para o arranjo jurídico-institucional de uma economia baseada no conhecimento. No caso 

brasileiro, a resposta nacional tem contado, em boa medida, com a regulação institucional, 

baseada, no entanto, em novos parâmetros de intervenção.      
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