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2
o estaDo BrasIleIro Durante o governo 
lula: evIDêncIas emPírIcas a PartIr Das 

PPPs e Do Pac1

2.1 Introdução

O capítulo estuda o desenvolvimento brasileiro dos últimos 10 anos, tendo 
como mediador o Estado por meio de arranjos institucionais que permitem 
alianças entre o setor público e o privado, chamando atenção para crenças compar-
tilhadas entre diferentes setores da sociedade. Argumentamos aqui sobre a ocor-
rência da mudança institucional e cognitiva no papel do Estado brasileiro, que se 
colocou como coordenador do desenvolvimento, utilizando diversas estratégias e 
alianças com o setor privado. 

Inspirados em Bourdieu (2001), demonstramos a violência simbólica exercida 
pelo Estado durante o governo Lula, o que evidencia seu poder e sua eficácia du-
rante o período. Mais do que um Estado controlado, temos um Estado que negocia 
com diversos grupos. 

Este capítulo é baseado na coleta de dados secundários realizados com a Asso-
ciação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e entrevistas 
com sindicalistas gestores de fundos de pensão, entre outras estratégias.

1. Uma versão alterada desse texto foi publicada na revista Dados, 2013. 
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2.2 Governo Lula: interpretações polissêmicas sobre suas 
ações econômicas

O papel desempenhado pelo Estado brasileiro durante o governo Lula su-
geriu modelos de atuação e propostas de desenvolvimento que ora o aproximam 
da perspectiva que se convencionou chamar de “neoliberalismo”, ora o afastam, 
se associando a modelos como o keynesianismo. Ou seja, apesar da forte predomi-
nância das finanças e da liberalização financeira, observamos algumas evidências 
empíricas distintas da política neoliberal (apesar de pontos em comum), o que 
transformou o desenvolvimento econômico e social introduzido durante o go-
verno Lula em um fenômeno de grande interesse sociológico. 

Nosso argumento é que, apesar da aparente (e inquestionável) dominação 
das finanças, o Estado coordenou os mercados durante o governo Lula, produ-
zindo bens e serviços por meio de empresas estatais e parcerias com o capital 
privado, estabelecendo projetos com base nos recursos oriundos do mercado fi-
nanceiro – especialmente dos fundos de pensão e do BNDES, via emissão de tí-
tulos públicos e por meio de investimentos diretos nas empresas –, assim como 
coordenou certa regulamentação, “domesticação” e/ou “moralização” do mer-
cado financeiro (Jardim, 2007). Nesse contexto, apresentaremos aqui evidências 
empíricas de que o Estado exerceu violência simbólica nos mercados, o que sig-
nifica concretamente, que o Estado “deu as regras do jogo”.

Para Boschi e Gaitán (2008), no governo Lula houve um novo tipo de inter-
vencionismo estatal, que adquiriu particularidade em relação ao do passado, já 
que neste haveria mais uma modalidade híbrida de coordenação econômica ou 
de recriação de existentes, do que um retorno do Estado produtivo propriamente 
dito. Bresser-Pereira (2004, 2006) fala de um “neodesenvolvimentismo”, que di-
fere do “nacional-desenvolvimentismo” que vigorou na década de 1970 e do 
neoliberalismo, a partir dos anos 1990. O papel do Estado no governo Lula rea-
firmaria a importância da dimensão política do Estado-Nação para o novo de-
senvolvimentismo, ao mesmo tempo que delinearia a América Latina como área 
geopolítica de sua aplicação, seguindo a referência tradicional do pensamento 
estruturalista cepalino.

Já autores como Boito (2003, 2012) e Antunes (2004) defendem que no go-
verno Lula predominou o modelo neoliberal de desenvolvimento, tendo em vista 
que as relações entre Estado e finanças foram bem íntimas, com clara submissão 
do Estado ao jugo das finanças. Nessa mesma linha, outros observadores en-
tendem que o governo ambicionou praticar algo que poderia ser denominado 
como social-liberalismo, o que significaria a manutenção do modelo capitalista 
neoliberal, combinado com um pouco mais de crescimento econômico e de polí-
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ticas sociais compensatórias. Temos ainda aqueles que relacionaram o governo 
Lula ao “modelo populista” (Marques; Mendes, 2006).

Como podemos ver, as abordagens e interpretações sobre o desenvolvimento 
aplicado durante o governo Lula não são nada consensuais. Por exemplo, Grün 
(2007)2 afirma que, durante esse período, as empresas nacionais passaram a in-
corporar princípios dominantes do capitalismo internacional, tais como a aber-
tura de capital em bolsa de valores e a adoção da Governança Corporativa (GC) 
como ferramenta de gestão. 

O modelo de desenvolvimento introduzido durante os dois governos Lula 
são definidos por Grün (2005), como resultados de uma “convergência de elites”, 
sendo que estas, segundo Jardim (2011) são oriundas de distintos espaços sociais 
(muitas vezes antagônicos), seja das finanças mais tradicionais, como os gestores 
de private equities, gestores de hedge funds, empresários do setor de produção, 
do movimento sindical, das ONGs etc. Ainda segundo Jardim (2009a), o go-
verno passou a se apoiar nas poupanças dos fundos de pensão para investimento 
nos projetos de infraestrutura do país, realizando “domesticação” e “morali-
zação” dos mercados. 

Nesse debate é importante citar Fligstein (2001), para quem os arranjos de 
cada país têm três fatores que os diferenciam: a história de entrada de cada país 
na industrialização e subsequente desenvolvimento institucional, a forma de in-
tervenção do Estado na economia em relação aos direitos de propriedade e às re-
gras de competição e cooperação e, finalmente, a organização social das elites.

Segundo Silva et al. (2012), o Tesouro brasileiro passou a captar recursos 
através da emissão de títulos da dívida pública com mais intensidade a partir de 
2008, momento em que os principais credores são os bancos comerciais e os 
fundos de pensão. Acrescenta que esses recursos foram repassados sob a forma 
de financiamento por meio do BNDES para o capital produtivo e infraestrutura, 
com aumento substancial de investimentos. 

Esse processo recebeu críticas por conta dos empréstimos a taxas mais baixas 
emitidas pelo BNDES, em detrimento das taxas pagas pelo Tesouro através de 

2. Sobre o governo Fernando Henrique Cardoso, Grün (2007) afirma que os movimentos de fu-
sões e privatizações das empresas estatais abriram espaço para as corporações internacionais 
atuarem no mercado brasileiro. Para o autor, a lógica financeira do período começou a predo-
minar na sociedade brasileira e no meio organizacional. Assim, os princípios dominantes no 
Capitalismo internacional passaram a ter algum eco no Estado brasileiro. Dezalay e Garth 
(2000) acrescentam que nos países da América Latina, notadamente no Brasil, ocorreu um pro-
cesso de dolarização do conhecimento norte-americano, ao ponto que o modelo dominante no 
capitalismo internacional se expandiu para os espaços latino-americanos através de um pro-
cesso de importação de princípios.
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seus títulos. Por outro lado, o Estado justificou esse processo como medidas an-
ticíclicas que geraram/geram crescimento e, consequentemente, retorno em tri-
butos/dividendos de estatais que atenuariam as diferenças. Ou seja, temos o 
desenho de um Estado que realiza articulação financeira desde o financiamento 
até os investimentos, com grande participação dos bancos públicos e fundos de 
pensão sob sua influência, embora – como já mencionado no Capítulo 1 –, essa 
engenharia monetária seja bem mais complexa.

Mundo Neto (2012) indica que, no governo Lula, o Estado ganhou ênfase 
atuando de forma direta no mercado de capitais comprando recursos de terceiros. 
Tal fenômeno teria acontecido através da BNDES Participações (BNDESPAR), 
que é uma holding estatal gestora de capital de risco subsidiada pelo Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

As operações da BNDESPAR iniciaram na década de 1970, quando era sub-
dividida em três agências: a Embramec, a Ibrasa e a Fibasa, as quais visavam, 
respectivamente, aos setores de bens de capitais, bens produtivos e insumos bá-
sicos. Na década de 1980, essas três agências se fundiram à BNDESPAR. Já nos 
anos 2000, durante o governo Lula, houve uma mudança no modelo de atuação 
da BNDESPAR, que foi redirecionado para a participação no mercado finan-
ceiro. 

Sobre o papel da BNDESPAR, Desidério, Matsuda e Silva (2012) chamam a 
atenção para essa atuação específica do Estado na economia brasileira, que en-
volve a compra de participação acionária das empresas nacionais, participando 
efetivamente no mercado de capitais.

Nesse contexto, o “capitalismo dos acionistas” se institucionaliza graças à 
Governança Corporativa, ferramenta que possibilita, pelo menos parcialmente, 
o controle das empresas pelos acionistas. 

No Brasil, a concepção de controle de empresa acionista chegou a partir da 
década de 1990. Donadone e Sznelwar (2004) mostram que os movimentos de 
privatizações, fusões e aquisições no Brasil – seguindo o roteiro internacional –, 
durante a década de 1990, ensejaram as primeiras experiências de controle com-
partilhado nos grupos brasileiros, formalizadas por meio de acordo de acionistas. 
Nessas organizações, os investidores integrantes do bloco de controle passaram a 
dividir o comando da empresa, estabelecendo contratualmente as regras.

Esses fenômenos conduziram à institucionalização do modelo de capita-
lismo financeiro na conjuntura nacional. Grün (2005) indica que a instituciona-
lização desse novo modelo ocorreu através de atores importantes, que 
representavam a elite nacional, tais como os gestores de fundos de pensão, sindi-
calistas, membros do governo e consultores organizacionais – esses atores viven-
ciaram um processo de convergência aos novos parâmetros das finanças. Além 
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disso, esse novo modelo de gestão, administrado pelas finanças, leva as empresas 
a adotarem a Governança Corporativa – ferramenta de gestão que enfatiza o dis-
curso da transparência – e a abertura de capital em bolsa de valores.

Conforme as diversas interpretações existentes sobre o governo Lula, o diá-
logo de seu governo estabelecido com as finanças tanto pode ser caracterizado 
como neoliberal (Boito, 2003, 2012; Antunes, 2004), como populista (Marques e 
Mendes, 2006), como “novo desenvolvimentismo” (Boshi e Gaitán, 2008; Mer-
cadante, 2010) ou “convergência de elites” (Grün, 2007). 

Portanto, este capítulo busca contribuir para o debate, fornecendo dados 
empíricos sobre a composição estratégica de alianças entre Estado e alguns se-
tores das finanças, como os fundos de pensão e o BNDES durante o governo 
Lula, para ajudar a entender as prováveis relações estabelecidas entre Estado e 
finanças, seus limites, suas relações de poder (Bourdieu, 1989) e suas contradi-
ções. 

Mais do que classificar o governo Lula (neodesenvolvimentista, conver-
gência de elites, neoliberal, populista ou keynesiano), queremos compreender de 
forma micro e macro as visões sociológicas e suas ambiguidades, relações de 
forças, vantagens e desvantagens das parcerias mercado e Estado. 

Nosso argumento é que se trata de uma relação híbrida e complexa, para 
além da leitura neoliberal, pois ao mesmo tempo que ocorreu o fortalecimento do 
braço direito do Estado nos termos de Bourdieu (1998) durante o governo Lula 
(finanças, setor bancário), ocorreu também o fortalecimento do seu braço es-
querdo (investimento em programas sociais, como o bolsa família, Reuni, 
Prouni, Pronaf etc.), sendo que alguns dos programas introduzidos pelo braço 
esquerdo (PPPs e o PAC) foram realizados com verba oriunda das próprias fi-
nanças, como a poupança dos fundos de pensão, financiamentos do BNDES e 
mesmo com finanças mais agressivas, como os privates equities. Entre as classi-
ficações existentes, a existência de um neodesenvolvimentismo nos parece a mais 
convincente. Voltaremos a essa discussão no Capítulo 6.

Portanto, é essa complexidade do governo Lula que nos interessa como ob-
jeto de estudo. Mais do que legislar nas questões econômicas e políticas, de-
monstraremos que o Estado legislou nas questões cognitivas, ou seja, na 
produção de crenças e de alianças entre o mercado e o Estado, o qual criou formas 
mentais de classificação e exerceu violência simbólica sobre o mercado. O que 
nos inspira essa análise é o pensamento de Bourdieu (2001) sobre o Estado, nota-
damente:

O Estado não tem, necessariamente, a necessidade de dar ordens, ou de exercer 
coerção física, para produzir um mundo social ordenado: pelo menos enquanto 
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puder produzir estruturas cognitivas incorporadas que estejam em consonância 
com as estruturas objetivas, assegurando assim a crença da qual falava Hume, a 
submissão dóxica à ordem estabelecida. 

Considerando o exposto, buscamos investigar o modelo de desenvolvimento 
adotado pelo governo Lula nos seus dois governos (2003-2010) e ainda nos pri-
meiros anos do governo Dilma, para compreender os esforços do Estado e as 
alianças com setores do mercado financeiro em direção a um desenvolvimento 
que busca uma convergência entre o braço direito e o braço esquerdo do Estado, 
usando especialmente os recursos dos fundos de pensão e do BNDES.

Argumentamos, em tom de hipótese, que o Estado brasileiro dialogou com o 
mercado tendo em vista a construção de estratégias conjuntas de ações para a 
definição do projeto de desenvolvimento para o Brasil e que, nesse diálogo, 
houve tensões, contradições, ambiguidades e relações de poder, próprias desse 
contexto. Esse diálogo, que também pode ser entendido como uma violência 
simbólica do Estado sobre o mercado, ficou evidente com o arranjo das PPPs e 
também com o PAC, que serão analisados neste capítulo.

2.3 Gênese da PPP: da origem internacional ao processo de 
propagação no Brasil

A origem da PPP está relacionada ao modelo britânico denominado Project 
Finance Iniciative (PFI), elaborado durante o governo Thatcher na década de 
1980 e realizado em 1992, o qual, segundo Nascentes (2009), têm as seguintes 
características: compartilhamento de riscos entre o poder público e a iniciativa 
privada; garantias para o setor privado e o Value for Money (ganho do setor pú-
blico quando o setor privado assume o financiamento, desenho, construção e 
operação do objeto de serviço).

Embora o processo de privatizações e mecanismos de PPP já esti-
vessem em curso na Inglaterra, o processo se intensificou e se instituciona-
lizou em maior escala depois do governo Thatcher. O PFI foi adaptado ao 
longo do tempo, sendo rebatizado durante o governo de Tony Blair para 
Public Private Partnership (PPP). Segundo Nascentes (2009), depois de 
1995 o número de projetos sob a modalidade de PPP passou a aumentar na 
Inglaterra, em virtude de uma cláusula em que o setor público se compro-
meteria a adquirir os serviços do setor privado, fornecendo consumidores. 
Como contrapartida, os riscos do negócio seriam transferidos ao parceiro 
privado.
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No ano de 2000, o governo britânico criou a Joint Venture Partnership UK 
(PUK) (sendo 51% do capital privado e 49% do governo, ou seja, o setor privado 
detinha o controle), um centro de apoio ao setor público em projetos de políticas 
de governo e investimentos, o qual criou o Green Book, que é um manual para 
investimentos e comparador dos custos (PSC) das PPPs com os respectivos ser-
viços que o poder público oferece, com o objetivo de ver a vantagem da parceria.

Uma questão que chama a atenção é como a Inglaterra – e de maneira mais 
destacada os Estados Unidos, que têm sob seu controle o Banco Mundial e o 
FMI – criou ferramentas de liberalização, como as agências reguladoras, privati-
zações e PPPs. 

Em 2002 iniciou-se uma discussão para adoção das PPPs no Brasil, com a 
elaboração do projeto de Lei n. 2.546 de 2003, que permitiria adaptar a lei de li-
citações e concessões de serviços públicos, já que no caso brasileiro os órgãos de 
planejamento são interministeriais, diferentemente da PUK inglesa. 

Como parte da gênese das PPPs, podemos citar o seminário internacional 
promovido pelo BNDES, pelo Ministério de Relações Exteriores (MRE) e 
pelo Banco Mundial em novembro de 2003, intitulado Parceria público-pri-
vada na prestação de serviços de infraestrutura. Nesse evento, o principal con-
vidado foi o Ministro do Tesouro e da Indústria do governo britânico, Nigel 
Griffiths, que definiu os seguintes pontos importantes para uma PPP: trans-
ferências de risco ao setor privado; remuneração ao setor privado depois da 
fase de construção; longo prazo para recuperação dos investimentos e licitação 
por concorrência. 

Destaque também é dado nesse evento para a participação de membros do 
Banco Mundial, representantes das experiências internacionais em PPP em Por-
tugal, Espanha, México, Espanha, Reino Unido e África do Sul. Houve também 
a participação da diretoria do BNDES, além de um diretor da Caixa Econômica 
Federal e de Fernando Pimentel, então presidente da Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 

Em relação à participação governamental, damos destaque para a partici-
pação relevante de membros do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG). De maneira geral, consideramos o evento como um marco 
simbólico e político do estabelecimento das parcerias público-privadas no Brasil.

As PPPs foram criadas através da Lei n. 11.079 de 2004, como uma alterna-
tiva do governo à falta de recursos para investimento em obras de infraestrutura, 
buscando, dessa maneira, parceiros privados nos investimentos, tendo como 
principal financiador o BNDES (via recursos do Tesouro) e a participação rele-
vante dos fundos de pensão nas PPPs, inclusive na composição acionária das So-
ciedades de Propósito Específico (SPE).
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Sobre as características intrínsecas da lei das PPPs é possível ver como o Es-
tado tem ficado atento às possibilidades de rendimentos financeiros advindos da 
parceria, indicando que o Brasil tem usado os instrumentos financeiros e seus 
rendimentos para obter retorno. Pela lei da PPP, segundo Silva, M. (2011), o 
Estado exige que a administração pública compartilhe dos ganhos econômicos 
do parceiro privado decorrentes da redução de risco de crédito por causa do fi-
nanciamento público. Além disso, a lei chama atenção para o fato de que a Socie-
dade de Propósito Específico (SPE) pode assumir a forma de companhia aberta 
com valores mobiliários, e que a empresa deve obedecer aos padrões de Gover-
nança Corporativa, já indicando, portanto, que a GC e ganhos financeiros 
tornam-se política de Estado (Silva, M., 2011).

Sobre as particularidades indicadas pelas PPPs, ainda no governo Lula  em 
2010 foram apresentadas propostas para alteração da lei de 2004, com a pro-
mulgação da Lei n. 12.349 de 15 de dezembro de 2010. Nela se percebe uma 
característica diferenciada: a preferência por tecnologias nacionais. Nessa 
mesma lei também está prevista a preferência para produtos e tecnologias 
oriundos do Mercosul (Silva, M., 2011).

Como comenta Bourdieu (2001), entre todas as trocas com o exterior do 
campo, as mais importantes são aquelas que se estabelecem com o Estado. A 
competição entre empresas assume frequentemente a forma de uma competição 
sobre o poder do Estado, como o poder de regulamentação, e sobre os direitos de 
propriedade. 

No Brasil, como exemplo empírico do fenômeno, podemos citar a complexi-
dade do setor elétrico que tem a Eletrobrás3 (ELET3) como sócia majoritária 
nas principais hidrelétricas das PPPs planejadas no PAC, chamando atenção 
para o fato de que a Eletrobrás está submetida ao Ministério de Minas e Energia, 
e os órgãos de decisão são interministeriais, portanto, sob domínio público.

Para o mesmo setor elétrico, já em 2012 o governo Dilma adiantou o venci-
mento das concessões de hidrelétricas que venceriam em 2015, exigindo a amor-
tização dos investimentos para diminuir o preço da energia – ao que as empresas 
tentaram resistir, tendo na prática que devolver as usinas para o governo ou co-
brar apenas pela operação do sistema (sendo que a construção já teria sido paga). 
Com isso, a redução da conta de energia atingiu 20% em média.

Com base nisso, retomando Bourdieu (2001), o Estado brasileiro não é 
apenas o regulador que controla as empresas e suas interações, mas contribui 

3. Para Silva, M. (2011), a Eletrobrás tem participação majoritária na Usina de Belo Monte, e 
participações significativas nas Usinas de Jirau, Santo Antônio e Foz do Chapecó, que estão 
entre as quatro das cinco maiores hidrelétricas planejadas pelo PAC.
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também para a construção da procura e da oferta. No Brasil, durante o governo 
Lula, o Estado mostrou suas “mãos visíveis”, especialmente por meio do arranjo 
das PPPs.

Em termos institucionais, para o gerenciamento formal das PPPs, o go-
verno federal, através do Ministério do Planejamento, instituiu o Comitê Gestor 
da Parceria Público-Privada Federal (CGP), composto pelo Ministro do Plane-
jamento, Ministro da Fazenda e da Casa Civil, sendo que esse comitê tem a 
função de disciplinar os contratos, definir os serviços prioritários, aprovar lici-
tação e editais e acompanhar a execução. De acordo com a lei das PPPs, os mi-
nistérios e agências reguladoras devem submeter edital de licitação e enviar 
relatórios da execução dos contratos.

Outro órgão instituído no âmbito das parcerias público-privadas é a Co-
missão Técnica das Parcerias Público-Privadas (CTP), submetida ao CGP, 
que tem um grupo executivo integrado por um representante do Ministério 
do Planejamento, Ministério da Fazenda e Casa Civil, e cuja função é definir 
os serviços prioritários para as PPPs, recomendar a autorização para regimes 
licitatórios, propor os procedimentos de celebração de contratos, realizar os 
acompanhamentos e submetê-los ao CGP, órgão de grande importância no 
processo.

Portanto, quanto às instituições públicas que definem as PPPs, o controle 
está nas mãos do MPOG, Ministério da Fazenda (MF) e da Casa Civil, o mesmo 
grupo que controla as ações do PAC com presença de empresas públicas e bancos 
públicos, demonstrando um privilégio de informações e capital econômico por 
parte do Estado onde se definem as PPPs. 

No último capítulo deste livro, será apresentado com maiores detalhes como 
se deu essa concentração institucional, tendo como objeto empírico o setor elé-
trico, inclusive com uma apresentação sobre as mudanças nas agências regula-
doras que controlam as licitações e empresas públicas criadas para fazer estudo 
de viabilidade, o que pode se constituir como privilégio de informação e também 
um privilégio de participação acionária nas PPPs, uma vez que são as mesmas 
instituições financeiras públicas e empresas estatais que estão presentes em ór-
gãos que definem as PPPs a serem licitadas.

Quanto aos demais membros do CTP, além dos representantes dos minis-
térios já citados, observamos a participação do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, do Ministério de Minas e Energia, do Minis-
tério dos Transportes, do Ministério da Integração Nacional, do Ministério do 
Meio Ambiente, assim como a participação do BNDES, da Caixa Econômica 
Federal e do Banco do Brasil, com destaque para o fato de que os dois últimos 
são patrocinadores, respectivamente, dos fundos de pensão Funcef (da Caixa) e 
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Previ (do Banco do Brasil), que investem nas PPPs, e o BNDES (principal fi-
nanciador das obras, além de ter participações acionárias por meio da subsi-
diária BNDESPAR).

Segundo Lima, Paula e Paula (2005), um dos pontos destacados pela expe-
riência internacional como fundamental para as PPPs é que haja um órgão de 
coordenação central para instituir os projetos de desenvolvimento da expertise 
em PPP e disseminá-la nos órgãos da administração pública. Para justificar essa 
necessidade, foi exemplificada a experiência portuguesa, pois nesse país a de-
sarticulação causou concorrência de projetos e falta de recursos. Por outro lado, 
o caso brasileiro se difere da PUK inglesa pelo fato de as PPPs serem planejadas 
por órgãos interministeriais, embora haja a tentativa de emplacar uma homó-
loga à PUK, a Estruturadora Brasileira de Projetos (EBP). Entretanto, apenas 
de forma pedagógica, pode-se aproximar as duas ferramentas jurídicas com res-
peito à função.

Finalmente, a lei das PPPs, associada a outras leis anteriores, como a lei de 
concessões e, posteriormente, a entrada do BNDES como fundo garantidor, 
serviu como arcabouço legal e financeiro para que o PAC fosse criado e colocado 
em prática. 

Nesse contexto de PPP, até 2004, segundo o BNDES, 52% dos financia-
mentos eram privados e 31% público-privados. Em 2011 houve um salto para 
75% de financiamentos público-privados, em um cenário no qual BNDES, go-
verno e fundos de pensão passaram a compor o capital social de uma série de 
grandes empresas, algumas inclusive haviam sido privatizadas do setor elétrico, 
como a Light e a AES Corporation. 

É justamente com a criação do PAC que se intensificou a constituição das 
PPPs, através da formação de Sociedades de Propósito Específico (SPE). Entra-
remos na discussão sobre o PAC no próximo item.

2.4 Cronologia do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC)

O PAC foi colocado em prática no Brasil em janeiro de 2007. De acordo com 
o governo federal, trata-se de um programa que centraliza os planejamentos e 
acompanhamentos da introdução de infraestrutura, facilitando a aceleração do 
desenvolvimento sustentável, o aumento da produtividade e a superação dos de-
sequilíbrios regionais e sociais, com o envolvimento em ações conjuntas, como as 
PPPs (governo e iniciativa privada), impulsionando o crescimento econômico do 
Brasil (Brasil, 2007).
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Para tanto, possui um conjunto de medidas legislativas, administrativas e 
políticas de investimentos, implicando desoneração de determinados setores es-
tratégicos e consequentes alterações na legislação em infraestrutura, notada-
mente centradas no setor de logística, energia, e infraestrutura social e urbana 
(Brasil, 2009).

Concretamente, as ações do PAC estão sustentadas nas seguintes estratégias:

• Uma programação maciça de investimentos em infraestrutura logística 
(rodovias, ferrovias, portos etc.), geração de energia e infraestrutura so-
cial (saneamento e habitação), com grande participação das empresas 
estatais e bancos públicos;

• Um conjunto de incentivos tributários (exonerações fiscais a setores e 
bens específicos) e financeiros (expansão e redução do custo do crédito 
para investimento) ao setor privado, complementado por arranjos insti-
tucionais voltados para o estabelecimento de regras estáveis e condições 
de segurança jurídica ao investimento privado na indústria e na infraes-
trutura; 

• Um arranjo de compromissos da política fiscal e monetária até 2010 
(cujo elemento central é a redução progressiva da taxa básica de juros da 
economia), tendo em vista viabilizar o financiamento do programa de 
investimento público (pela, entre outras coisas, redução do superávit 
primário e da velocidade de crescimento dos gastos com pessoal) e tornar 
consistente em termos macroeconômicos o programa de crescimento, o 
dispêndio público e a estabilização de preços.

Portanto, as metas propostas pelo PAC envolvem uma expansão signifi-
cativa da taxa de investimento, cujo investimento tem sido feito em grande 
parte pelo setor produtivo privado (empresas, fundos de investimento do 
mercado financeiro, fundos de pensão, empreiteiras) em parceria com o setor 
público.

A iniciativa está organizada em duas partes. A primeira reúne os investi-
mentos em infraestrutura, e a segunda, as ações para ampliação do crédito, para a 
melhoria do ambiente de investimento e para a melhoria na qualidade do gasto 
público. Além da promessa de estimular os setores produtivos, o PAC busca 
levar benefícios sociais para todas as regiões do país (BNDES, 2008). 

A seleção das obras é feita em três esferas: municipal, estadual e federal, ou 
seja, tanto o município quanto o Estado submetem propostas de obras a serem 
financiadas pelo PAC, que, depois de analisadas pelo comitê de gestão do PAC, 
são aprovadas ou não. O comitê de gestão trabalha em parceria com consultorias 
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contratadas, que orientam a análise dos projetos. Além disso, os estados e muni-
cípios são importantes no processo de contratação da mão de obra a ser usada nas 
obras do PAC – especialmente concentrada nas famílias que estão na linha da 
pobreza –, além da fiscalização das contratações dos trabalhadores, o que evita 
aliciamentos e desrespeito às leis trabalhistas.

Institucionalmente, o PAC é coordenado pelo Comitê Gestor do PAC 
(CGPAC), composto pelos ministros da Casa Civil, do Planejamento e da Fa-
zenda, exatamente a mesma composição de ministérios do já mencionado CGP 
das PPPs. Subordinado ao CGPAC há o Grupo Executivo do PAC (GEPAC), 
integrado pela Subchefia de Articulação e Monitoramento (Casa Civil), Secre-
taria de Orçamento Federal e Secretaria de Planejamento e Investimentos Es-
tratégicos (Planejamento), além da Secretaria Nacional do Tesouro (Fazenda). 

O GEPAC estabelece metas e acompanha o estabelecimento do PAC. Esse 
órgão monitora as ações do programa, classificando o que já foi concluído, o que 
está em prazo adequado, o que está em estado de atenção e o que apresenta es-
tado preocupante. Nesse contexto, um órgão de destaque é a Secretaria do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (SEPAC), do MPOG. Essa secretaria faz o 
acompanhamento das obras com as secretarias específicas dos ministérios, como 
a Secretaria de Energia Elétrica (SEE) e a Secretaria de Planejamento Energético 
(SPE) do MME.

2.5 Investimentos 

Segundo dados gerados pelo 11º Balanço Completo do PAC, de 2007 a 2010 
(Brasil, 2012e), foram investidos R$ 503,9 bilhões em infraestrutura, de um total 
previsto de R$ 619 bilhões. Desse valor, é importante destacar sua origem de 
forma a visualizar as PPPs:

• R$ 219,20 bilhões foram investimentos feitos por empresas estatais, 
sendo que, destes, R$ 148,7 bilhões foram investidos pela Petrobrás, 
uma empresa de economia mista; 

• R$ 67,80 bilhões foram investidos com recursos do orçamento fiscal da 
União e da seguridade; 

• R$ 216,9 bilhões foram investidos pela iniciativa privada, especialmente 
empresas, fundos de pensão e fundos do mercado financeiro;

Explicitada a origem dos investimentos do PAC, passamos a enunciar o des-
tino dos investimentos realizados através do PAC, tendo em vista que: 
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• R$ 274,8 bilhões foram investidos em energia (incluindo petróleo), 
assim divididos:

 – R$ 65,9 bilhões para geração de energia elétrica; 
 – R$ 12,5 bilhões para transmissão de energia elétrica; 
 – R$ 179 bilhões para petróleo e gás natural;
 – R$ 17,4 bilhões para combustíveis renováveis.

• R$ 170,8 bilhões investidos em infraestrutura social e urbana, assim divididos: 
 – R$ 8,7 bilhões para o projeto Luz Para Todos;
 – R$ 40 bilhões para projetos de saneamento básico; 
 – R$ 106,3 bilhões para projetos de habitação (Programa Minha Casa 

Minha Vida); 
 – R$ 3,1 bilhões para metrôs; 
 – R$ 12,7 bilhões para recursos hídricos. 

• R$ 58,3 bilhões investidos em logística, assim distribuídos: 
 – R$ 33,4 bilhões para rodovias; 
 – R$ 7,9 bilhões para ferrovias; 
 – R$ 2,7 bilhões para portos; 
 – R$ 3,0 bilhões para aeroportos; 
 – R$ 0,7 bilhões para hidrovias; 
 – R$ 10,6 bilhões para a Marinha Mercante.

De acordo com os dados apresentados, os investimentos do setor público – 
somados aos investimentos estatais, Orçamento Geral da União/Fiscal e seguri-
dade e as contrapartidas aos estados e municípios – somaram R$ 235,7 bilhões. Já 
os financiamentos à pessoa física representaram os recursos de financiamentos 
em habitação, dos quais 463,6 mil unidades habitacionais, que representaram R$ 
28,4 bilhões, são referentes ao Programa de Habitação Minha Casa Minha Vida.

Sobre os investimentos, apresentamos a seguir o investimento previsto no PAC 
entre 2007 e 2010, tanto dos investidores públicos como dos investidores privados. 
Lembramos que o relatório analisado4 fornece os dados da previsão até 31/12/2010, 
sendo que o balanço do PAC foi feito com base em 31/10/2010, conforme vemos no 
Gráfico 2.1:

4. Até 31 de outubro de 2010, desse total, tinham sido investidos em logística, energia e social 
urbano 197,7 bilhões; em habitação e saneamento chegou a R$ 199,2 bilhões. Como se pode 
perceber, há grande destaque de investimentos em energia, sobretudo petróleo e gás e também 
em geração de energia e, por outro lado, um grande aporte de recursos em financiamento habi-
tacional. Outro processo peculiar foi a capitalização da Petrobrás no mercado financeiro, num 
total de R$ 120,3 bilhões, o que possibilitou a sequência do plano de investimentos da empresa 
num total de US$ 224 bilhões até 2014, reforçando o superávit primário da União.
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Gráfico 2.1 Investimentos do PAC de 2007 a 2010 (R$ bilhões)
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Segundo os relatórios do PAC, esses investimentos serviram de medida anticí-
clica à crise, com geração de emprego e renda. Nesses relatórios, o governo busca 
demonstrar quantitativamente o número de empregos gerados e faz uma associação 
dos dados macroeconômicos do período com os investimentos realizados.

Os investimentos em habitação, com destaque para o Programa Minha Casa 
Minha Vida, vão além dos retornos em juros (mesmo que menores do que os 
operados no mercado representam ganhos ao governo ao longo do tempo), re-
tornos em tarifas e índices de valorização imobiliária para a CEF e retornos em 
tributos por consequência das obras. Além desses fatores, a construção das casas 
é um instrumento vigoroso de incentivo à produção, seguindo o argumento de 
geração de emprego e renda previsto no plano de governo do PT em 2002 – em-
bora haja controvérsias específicas do setor que serão discutidos no Capítulo 5, 
que trata sobre o Programa Minha Casa Minha Vida. 

Portanto, com a efetivação do programa habitacional, o mercado da cons-
trução atingiu 11,3 milhões de empregos em 2010, representando 14% do total 
de ocupados na economia. Entre 2005 e 2010, a geração de emprego no setor 
cresceu num ritmo de 5% ao ano (Brasil, 2011). 

Nesse contexto, chamamos a atenção para o fato de que alguns elementos 
anteriormente enquadrados em modelos econômicos ditos neoliberais, como 
cortes de juros, abertura ao capital privado por meio das PPPs, redução de custos 
na energia para fomentar a indústria e o consumo, e por outro lado, a intervenção 
estatal como medidas anticíclicas discursivamente apontadas como tendo ori-
gens keynesianas e desenvolvimentistas, recebe um novo enquadramento cul-
tural no governo Lula, justificando as medidas para geração de emprego e renda 
com inclusão social.

Defendemos que o governo (res)significou discursos existentes voltando-os 
aos seus propósitos políticos. O manuseio e a ressignificação de discursos é parte 
importante da violência simbólica exercida de um agente sobre outro. Por outro 
lado, o discurso produzido pelo governo se legitimou com o consequente au-
mento quantitativo dos investimentos governamentais e com uma efetiva ge-
ração de empregos.

Sobre o andamento das obras, o relatório do Tribunal de Contas de 2011 
(com base em 2010) indica a execução de 88% do valor previsto, com destaque 
para os setores de habitação, hidrovia e rodovia que superaram os investi-
mentos previstos. Essa informação é importante porque ajuda a negar a visão 
do senso comum do PAC como “projeto eleitoreiro”, já que os dados do Tri-
bunal de Contas reafirmam a geração de emprego e renda pela criação de 
postos de trabalho, assim como a conclusão de obras de importância para a in-
fraestrutura do país. 
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Nesse processo, vale a pena destacar o setor de habitação, para o qual os 
dados de 2011 do Tribunal de Contas da União (TCU) indicam que quase 238 
mil casas foram entregues, sendo 92 mil unidades para as famílias de 0 a 3 salá-
rios mínimos, 139 mil para famílias de 3 a 6 salários mínimos e 7 mil para famí-
lias de 7 a 10 salários mínimos. Com a efetivação do Programa Minha Casa 
Minha Vida, o mercado da construção atingiu 11,3 milhões em 2010, represen-
tando 14% do total de ocupados na economia (Porcionato, 2014). 

2.6 PAC 2 (2011-2014)

A presidenta Dilma Rousseff (2011-2014) relançou o PAC, rebatizando-o 
de PAC 2. Dessa vez, os investimentos foram organizados em seis diferentes 
eixos: Transporte, Energia, Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa, 
Minha Vida, e Água e Luz para Todos.

Uma característica do PAC 2 é a ênfase na inclusão social dos pobres, por 
meio do eixo Comunidade Cidadã, assim como da continuidade do Programa 
Minha Casa, Minha Vida e do investimento em obras para a Copa do Mundo e 
para as Olimpíadas. 

Essa segunda etapa visa fornecer infraestrutura através de investimentos de 
cerca de R$ 1 trilhão no período de 2011 a 2014. Estima-se que 50% do total de 
investimentos encontram-se direcionados para o setor de energia e 30% para o 
programa de habitação Minha Casa, Minha Vida. Vejamos a Tabela 8, com a pre-
visão para o PAC 2:

Tabela 2.1 Previsão de gastos do PAC 2

Eixos 2011-2014 Pós-2014 Total
PAC Comunidade Cidadã 23,0 - 23,0
PAC Água e Luz para todos 30,6 - 30,6
PAC Cidade Melhor 57,1 - 57,1
PAC Transportes 104,5 4,5 109,0
PAC Minha Casa, Minha Vida 278,2 - 278,2
PAC Energia 461,6 626,9 1088,5
Total 955,0 631,4 1.586,4

Fonte: Ministério da Fazenda (2014).

O Programa Minha Casa Minha Vida e o PAC para o Esporte (Copa do 
Mundo e Olimpíadas – este último não incluso na Tabela 2.1) tem importância 
considerável, pois são responsáveis por grande movimentação no mercado de 
trabalho, sobretudo no setor de construção.
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Dando continuidade ao Programa Minha Casa Minha vida, o Ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, anunciou em dezembro de 2012 novas medidas de 
estímulo ao setor da construção civil. Segundo ele, a indústria da construção civil 
tem grande importância para a economia brasileira, pois gera emprego e formali-
zação, além de realizar o sonho dos brasileiros de adquirir a casa própria: “o setor 
é responsável por quase metade do investimento que nós fazemos no país. Assim, 
estimular esse setor significa estimular o investimento no país” (Mantega, 2012).

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) já beneficiou um milhão 
de famílias. Para a sua segunda (2011-2014), o objetivo é construir 2,6 milhões 
de unidades, com investimentos previstos para um total de R$ 143 bilhões, con-
forme esclarece o Gráfico 2.2:

Gráfico 2.2 Investimentos do Programa Minha Casa Minha Vida
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Fonte: Caixa Econômica Federal. Elaboração: Ministério da Fazenda.

Posteriormente, no Capítulo 5, apresentamos mais detalhes sobre o 
PMCMV, para compreender melhor como se deu a relação Estado, mercado e 
sociedade nesse setor específico e importante do PAC.

Sobre o investimento em infraestrutura esportiva, um total de R$ 33 bi-
lhões foi alocado na introdução da infraestrutura para a Copa do Mundo de 
2014. A maior parte é dirigida para os projetos na área de transportes, dos quais 
R$ 11,6 bilhões são destinados para a mobilidade urbana e R$ 5,5 bilhões para 
portos e aeroportos. Vejamos os dados:
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Gráfico 2.3 Investimento para a Copa do Mundo em 2014
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Fonte: Ministério dos Esportes. Elaboração: Ministério da Fazenda – dados em bilhões de reais.

Após essa apresentação do PAC, considerado neste texto como uma política 
pública que dialoga com a esfera privada e que tem ressignificado o índice de 
emprego e desemprego no Brasil, gerando solidariedade, integração social e sen-
timento de pertencimento para trabalhadores desempregados, passaremos a 
mostrar alguns dados produzidos pelo PAC no mercado de trabalho, assim como 
alguns depoimentos de trabalhadores das obras do PAC.

Em tempo, sinalizamos que o PAC é um dos programas mais polêmicos do 
governo Lula; interpretações sobre o programa não são consensuais e isso tem 
estimulado diversas leituras sobre essa iniciativa em parceira com empresas pri-
vadas, municípios, sindicatos e fundos do mercado financeiro. As críticas ao 
PAC se voltam principalmente à intervenção pontual na economia e à não rup-
tura com os ideais neoliberais (Santos et al., 2010), concretizados pela presença 
do capital privado nas obras do PAC. 

Nessa direção, Plínio de Arruda Sampaio Jr. (2007) afirma que as medidas 
anunciadas são apenas um pouco mais do mesmo. Seus fins e seus meios enqua-
dram-se perfeitamente nos parâmetros do padrão de acumulação neoliberal-pe-
riférico, estabelecido pelo presidente Collor de Mello (1990-1992), consolidado 
por Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e reciclado e legitimado nova-
mente por Lula da Silva (2003-2010). Na mesma direção, Bedê (2008) afirma 
que o PAC tem mais impacto psicológico do que concreto no crescimento econô-
mico; por psicológico, o autor entende o sentimento de autoestima proporcio-
nado aos brasileiros, pois seria a primeira vez na história democrática do Brasil 
que o Estado se colocaria como articulador central. Com outros argumentos, 
Sicsú (2007a) afirma que o PAC é uma nova forma de pensar a relação entre duas 
instituições essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade, o Estado e o 
mercado, já que essas instituições devem interagir através de ações do governo 
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para estimular o crescimento econômico e promover justiça e segurança social. 
Entretanto, segundo o mesmo autor, o PAC aprofunda o neoliberalismo, porque 
transfere ao capital privado a possibilidade de comercializar serviços básicos da 
sociedade, tais como saneamento, habitação, transportes (estradas, metrô) etc.

Da mesma forma, Jardim (2007) indica que o governo Lula fez alianças com os 
fundos de pensão, cujo setor passou a investir em obras do PAC, principalmente de-
pois de 2008, início da última crise econômica e financeira. Assim, a simbiose entre 
central sindical e Estado em relação ao PAC acontece ainda quando os sindicalistas 
gestores de fundos de pensão passam a direcionar os investimentos dos fundos de 
pensão para o PAC, em detrimento dos títulos da dívida pública (Jardim, 2009b). 

O discurso de Juarez Guimarães (2007) também segue a mesma tendência. 
O autor afirma que é a primeira vez na história brasileira que estão sendo criadas 
condições para um ciclo sustentado de crescimento econômico com distribuição 
de renda. Ou ainda, com o PAC, o Brasil recuperou, depois de décadas, parte de 
sua capacidade estratégica de investir maciçamente e expandir gastos sociais. 

As centrais sindicais deram apoio ao PAC, apesar de críticas pontuais, como 
veremos no Capítulo 4 deste livro. 

2.7 Arcabouços de investimentos e financiamentos no PAC: 
o papel dos fundos de pensão 

O interesse dos fundos de pensão pelos projetos do governo Lula vem desde 
a instituição das PPPs, especialmente em setores como infraestrutura, bancos, 
setor automotivo, transportes, siderurgia, imobiliário e outros, sendo o BNDES 
importante investidor por meio do BNDESPAR e como financiador em capital 
produtivo e em até 80% das obras de infraestrutura.

Lembramos que a instituição máxima do setor de fundos de pensão (Abrapp) 
argumentou na época do surgimento do PPP que “projetos de habitação, sanea-
mento, transporte e demais serviços públicos poderão ser financiados através de 
condições altamente vantajosas para os fundos de pensão e que permitam maior 
eficácia nas ações governamentais de longo prazo” (Abrapp, 2003). 

Naquele contexto, o então presidente da Abrapp, Fernando Pimentel, 
afirmou que “os fundos teriam disposição para investir cerca de 15% de seu pa-
trimônio nas PPPs, algo em torno de 30 bilhões” (Abrapp, 2003). O presidente 
participou, como já citado, do seminário sobre as parcerias público-privadas, 
realizado em 2003.

Para exemplificar, podemos citar o fato de os fundos de pensão como Petros, 
Funcef e Previ, entre outros, passarem a investir em hidrelétricas, como é o caso 
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da Usina de Belo Monte5, no Alto Xingu, Pará. Mais recentemente, no contexto 
do PAC para os aeroportos, foram leiloados os aeroportos de Brasília, Viracopos 
e Guarulhos6, em 6 de fevereiro de 2012, com destaque para este último, que 
teve participação acionária dos fundos de pensão por meio da Invepar, a qual, 
por sua vez, tem participação acionária de 25% da Previ, 25% do fundo de pensão 
Petros e 25% do Funcef. O vencedor do leilão passou a ser sócio da Infraero (es-
tatal), que detém 49%. Apesar das referidas concessões, a Infraero continuará 
administrando 63 aeroportos do país, responsáveis pela movimentação de 67% 
do total de passageiros (Anac, 2012). 

Diversos exemplos poderiam ser citados, pois os fundos de pensão têm par-
ticipações consideráveis nos investimentos do PAC. Por outro lado, não po-
demos negar a importância dos fundos de pensão na compra de títulos da dívida 
pública, tornando-se “agiotas do governo”.

Uma vez que os fundos de pensão das empresas públicas têm essas em-
presas como principais patrocinadoras e estas podem escolher 2/3 da diretoria 
e, por outro lado, 1/3 são representantes dos trabalhadores, notadamente os 
sindicalistas, segundo Jardim (2010), o governo detém certo controle sobre os 
fundos de pensão credores dos títulos. Mesmo assim, a maior parte dos títulos é 
comprada por bancos comerciais nacionais (com destaque para bancos públicos 
e para o papel do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal). 

Nesse processo, os fundos de pensão também ganham com os investimentos 
nos empreendimentos. Podemos sugerir um controle considerável do Estado 
nessa cadeia de captação via Tesouro, culminando em financiamentos e investi-
mentos. Ou seja, essas medidas também têm como objetivo, segundo o governo, 
a restrição da vulnerabilidade externa.

Os fundos de pensão, por exemplo, colaboram com o desenvolvimento rea-
lizando investimentos em renda variável na faixa de 28,0% de seu portfólio e, in-
diretamente, quando investem em renda fixa – em junho de 2012, os 
investimentos fixos (compreendendo títulos da dívida pública, investimentos 

5. Silva et al. (2012) apresentam alguns detalhes sobre a distribuição acionária da Usina de Belo 
Monte: o fundo de pensão Petros detém 10% e o do Funcef 5%; os fundos de pensão também 
têm participação na Neoenergia (Previ com 49%); na Amazônia Energia (composta por Cemig 
e Light, sendo que a BNDESPAR tem uma participação de 13,46% da Light); o Funcef detém 
parte da Caixa-FIP-Cevix.

6. Os aeroportos foram arrematados no dia 6 de fevereiro de 2012, em leilão realizado pela Anac e 
operacionalizado pela BM&F/Bovespa, pelo valor total de R$ 24,5 bilhões, quase cinco vezes o 
valor mínimo estabelecido pelo governo. O aeroporto de Guarulhos teve ágio de 373,51%, ofe-
recido pelo consórcio Invepar ACSA (Investimentos e Participações em Infraestrutura S/A 
Invepar e a AirportsCompany South África SOC Limited), com proposta de R$ 16,213 bi-
lhões, enquanto o preço mínimo era de R$ 3,4 bilhões (Anac, 2012).
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financeiros, compra de ações, entre outros) já representavam a faixa de 64,8% de 
seus investimentos (Abrapp, 2012). 

É nesse sentido que defendemos que os fundos de pensão, os bancos pú-
blicos e fundos do governo são personagens centrais do desenvolvimento brasi-
leiro nos últimos 10 anos.

Sobre a gestão dos fundos de pensão, afirmamos que entre os gestores de 
fundos de pensão há a presença “inesperada” dos sindicalistas, que foram esti-
mulados, desde a reforma da previdência social de 2003, à criação e à gestão de 
fundos de pensão, visando a fazer parte dos processos decisórios do capitalismo 
brasileiro (Jardim, 2007). Portanto, sindicalistas e ex-sindicalistas foram indi-
cados para a direção dos principais fundos de pensão do Brasil, como o Previ, 
Funcef e Petros (Jardim, 2009b). 

Em relação aos fundos de pensão, os trabalhadores enquanto acionistas 
passam a ter, pelo menos teoricamente, algum poder sobre as empresas contro-
ladas pelos fundos de pensão, ajudando a criar empiricamente (novas) identi-
dades sociais: “trabalhador cotista” e o “capitalismo dos acionistas”, conceitos 
que ainda carecem de elaboração e sistematização intelectual.

Portanto, personagem central do capitalismo contemporâneo em âmbito 
internacional, os fundos de pensão são considerados como peças-chave nos fe-
nômenos de especulação, na compra de título de dívidas públicas, nos negó-
cios de alto risco e na promoção da desconexão entre finanças e produção 
(Chesnais, 2008; Orléan, 1999). Contudo, argumentamos que outro papel é 
exercido pelos fundos de pensão no Brasil, seguindo a tendência dos argu-
mentos de Aglietta (2010), ou seja, que os fundos de pensão são uma impor-
tante fonte de poupança interna de um país e são alternativas em período de 
crises financeiras.

Chamamos essa reconversão dos fundos (especialmente dos atores que ad-
ministram os fundos), de reconversão de habitus, já que passam a apoiar os pro-
jetos do governo federal, em sintonia com a política federal de regulamentação 
do capitalismo (Jardim, 2012). No seu conjunto, o fenômeno indica o uso da vio-
lência simbólica do Estado sobre o mercado. Para Bourdieu (1997a), o Estado 
que cria formas de classificação (ideias e crenças compartilhadas) não precisa 
fazer uso da violência física. 

Seguindo a mesma tendência, Desidério, Matsuda e Silva (2012) afirmam 
que o Estado tem se colocado como um jogador de peso no capitalismo brasi-
leiro, legitimado, por um lado, por estar dentro da lógica do mercado financeiro 
e, por outro, por ser identificado (pelo menos discursivamente) ao trabalho so-
cial, viabilizado pela geração de empregos e renda. No próximo item, apresenta-
remos o papel do BNDES no PAC.
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2.8 Arcabouços de investimentos e financiamentos no PAC: 
o papel do BNDES

A participação do BNDES no desenvolvimento acontece na seguinte dinâ-
mica: o Tesouro capta recursos através da emissão de títulos da dívida, títulos 
esses em parte comprados pelos bancos comerciais e pelos fundos de investi-
mento (principalmente nacionais, incluindo os bancos públicos), além dos 
fundos de pensão já citados. Esse dinheiro é emprestado ao BNDES, que fi-
nancia até 80% das obras do PAC, em cujas obras têm participações acionárias 
dos fundos de pensão e de empresas públicas, como a Eletrobrás (da qual o 
BNDES é acionista direto e por meio de sua subsidiária BNDESPAR). 

Para melhor compreendermos como o BNDES está inserido no contexto de 
investimentos no capital produtivo e infraestrutura, apresentaremos suas ações 
dentro de medidas anticíclicas da crise de 2008, quando o governo emitiu títulos 
públicos em favor do BNDES, para que este injetasse financiamento e investi-
mentos no setor produtivo. O governo efetivou essa medida através de um pro-
grama intitulado Programa de Sustentação do Investimento (PSI), introduzido 
em junho de 2009, reduzindo custos de financiamento e aumentando os prazos 
de amortização.

Assim, através das leis n. 11.948/09, 12.249/10 e 12.453/11, de 2009 a 2012 
foram emprestados ao BNDES pelo Tesouro Nacional R$ 243.474,95 bilhões de 
reais, dos quais R$ 89,270 bilhões foram investidos no setor de infraestrutura, o 
que representou 37,2% dos desembolsos (Silva et al., 2012). A justificativa é que 
a economia interna estava aquecida e que a crise irrompeu uma aversão ao risco, 
o que fez que diminuísse a disponibilidade de crédito diante de projetos que já 
estavam em andamento (BNDES, 2012). 

Os desembolsos do banco sofreram sucessivas mudanças. Segundo Lamenza, 
Pinheiro e Giambiagi (2011), os desembolsos saíram de apenas R$ 7 bilhões em 
1995 – com um pico graças à transferência do FAT ao BNDES – chegando a R$ 
38,2 bilhões em 2002 (pico de desembolsos na crise energética), no final do go-
verno Cardoso, e atingindo no governo Dilma a cifra de R$ 243 bilhões em 2012. 
Nota-se nesse exemplo uma evidência financeira da proposta de mudança que já 
estava presente no programa de governo do Partido dos Trabalhadores em 2002, 
de fortalecimento e reorientação das instituições de crédito como o BNDES, CEF 
(sobretudo nos programas de habitação) e Banco do Brasil (com investimentos 
diretos em infraestrutura e administração dos recursos da Previ).

Por outro lado, o BNDES tem aumentado sua participação direta em em-
presas por meio da subsidiária de participações do banco, a BNDESPAR, que é 
sócia de mais de 30 fundos de investimentos. Só os 27 fundos ligados à gerência 
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de fundos do banco somam R$ 7,1 bilhões de patrimônio e detêm participações 
acionárias em 170 empresas, a maioria ainda em estágio de desenvolvimento 
(Mandl, 2011). Portanto, a BNDESPar tem funcionado como uma alternativa 
do BNDES para a capitalização de empresas de setores considerados estratégicos 
para a geração de investimentos e empregos ou para estimular processos de con-
solidação.

Somando todas as instituições do sistema BNDES, envolvendo BNDES, Fi-
name e BNDESPAR, o montante passou de R$ 112 bilhões em 2001 para um 
total de R$ 584 bilhões até 2012, além de uma participação da ordem de 21% no 
mercado de crédito. Desse total lembramos que o FAT investiu R$ 139,4 bilhões 
e o Tesouro Nacional, R$ 286,1 bilhões.

Afirmamos que esses dados nos indicam mais do que números. Falam, prin-
cipalmente, de novas formas de classificação estatal criadas durante o governo 
Lula e do Estado fazendo uso das verbas oriundas das finanças para pôr em prá-
tica seus projetos. No limite, podemos falar de uma violência simbólica do Es-
tado sobre o Mercado.

Nessa perspectiva, Bourdieu (2001) comenta que o Estado contribui de 
múltiplas formas para a unificação do espaço econômico. Assim, a integração no 
Estado e no território que este controla é de fato a condição de dominação. Com-
plementar a essa ideia, Fligstein (2001) afirma que a posição de cada empresa, no 
campo nacional e internacional, depende não apenas de vantagens próprias, mas 
também das vantagens econômicas, políticas, culturais e linguísticas que de-
correm da sua pertença nacional.

Esses diferentes campos estão estruturalmente submetidos ao campo finan-
ceiro mundial. Fligstein (2001) acrescenta que as relações entre elites políticas e 
econômicas e a longa história de suas relações criam leis e práticas informais que 
constituem sistemas nacionais distintos de direitos de propriedade e governança.

Como mais um exemplo empírico da importância da participação dos fundos 
de pensão e do BNDESPAR nas empresas brasileiras, indicamos, a seguir, uma 
lista das principais empresas, segundo o ranking da América Economía, que leva 
em conta as 50 maiores empresas brasileiras. Será apresentada a participação 
acionária nessas empresas (com base nas ações ordinárias, que dão direito a voto 
nos conselhos de administração e nas ações preferenciais, que não dão direito a 
voto, mas têm preferência para receber os dividendos), na tabela a seguir:
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Tabela 2.2 Participações acionárias dos fundos de pensão e BNDESPAR nas principais 
empresas segundo ranking da América Economía

Empresa (setor) Ações Ordinárias/
Participação (%)

Ações Preferenciais/
Participação (%)

Petrobrás (química e 
petroquímica)

7.442.454.142

União Federal - 50,24%; BNDES - 
6,02%;

BNDESPAR - 2,33%

5.602.042.788

BNDESPAR - 23,94%

Vale (mineração) 3.256.724.482

Valepar - 52,70% (destes a Litel 
detém 49%, dos quais a Previ detém 

78,4%, administrados pelo BB e o 
BNDESPAR detém 11,51%); 

BNDESPAR - 6,70%

2.108.579.618

BNDESPAR - 3,30%; Valepar - 1,0%

Usiminas (siderurgia 
e metalurgia)

505.260.684

Previ - 10,48%

508.525.506

Previ - 1,28%
Gerdau (siderurgia e 
metalurgia)

573.627.483

BNDESPAR - 6,60%

1.146.031.245

BNDESPAR - 1,90%
Itaú (banco - holding) 2.289.286.400

Itausa - detém 38,66% dos quais a 
Petros tem 13,83%

2.281.649.700

–

Banco do Brasil 
(banco)

2.865.417.020

Tesouro Nacional - 50,73%;

Previ - 10,36% 

BNDESPAR - 0,19%

–

ALL (transporte) 687.664.312

BNDESPAR - 12,10%; Previ - 3,95%;

 Funcef - 4,14%; BRZ ALL - (Petros, 
Funcef, Forluz, Valia, Postalis) 4,79%

–

Telemar 
(telecomunicações)

2.923.544.867

BNDESPAR - 13,05%; Previ - 9,69%;

 Funcef - 7,48%; Petros - 7,48%

866.668

BNDESPAR - 92,31%

Eletrobrás (energia) 1.087.050.297

União - 50,87%; BNDESPAR - 
16,63%; 

BNDES - 7,02%

265.583.803

BNDESPAR - 7,04%; BNDES - 
6,88%

continua...
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Empresa (setor) Ações Ordinárias/
Participação (%)

Ações Preferenciais/
Participação (%)

Brasil Foods - Sadia/
Perdigão (alimentos)

872.473.246

Previ - 12,36%;PETROS - 10,12%; 

Valia - 1,69%; Sistel -1,34%; 

–

Marfrig - Seara 
(alimentos)

345.747.405

BNDESPAR - 13,94 %

–

Ambev (bebidas) 1.755.399.395

Previ - 1,02%

1.371.355.152

Previ - 5,69%
Tele Norte Leste 187.028.818

Telemar - 57,75%; Previ - 3,67%

289.632.638

Previ - 4,06%

Fonte: America Economía (2012); Econoinfo (2012).

Como vemos na Tabela 2.2, os fundos de pensão e o BNDESPAR têm inves-
timentos significativos nas principais empresas listadas na bolsa de valores, entre 
outras grandes empresas de capital aberto e fechado. 

Argumentamos que o fenômeno faz parte de um contexto de convergência de 
elites propiciada pelo Estado, através de uma reestruturação cultural. Afinal, como 
nos ensina Bourdieu (1997a), o Estado exerce permanentemente uma ação formadora 
de disposições duradouras, através de todos os constrangimentos e disciplinas corpo-
rais e mentais, impondo, de maneira uniforme, suas ideias ao conjunto dos agentes. 

Dessa forma, através do enquadramento que impõe às práticas dos agentes 
(e das elites) o Estado instaura formas e categorias de percepção e de pensamento 
comuns, quadros sociais de percepção, da compreensão ou da memória, estru-
turas mentais, formas estatais de classificação. Assim, cria condições para uma 
espécie de enquadramento de habitus, que é um tipo de consenso sobre o con-
junto de evidências compartilhadas, que, graças à magia social, formam o senso 
comum e passam a ser naturalizados. Nesse sentido, a eficácia simbólica do Es-
tado é tão grande que essa crença instituída pelo Estado torna-se parte da visão 
de mundo instituída pelo senso comum. É esse senso comum que buscamos re-
velar com esse capítulo.

Conclusões

Demonstramos no decorrer do capítulo que o governo Lula evidenciou uma 
retomada da importância do Estado como investidor e executor direto em in-
fraestrutura, em aliança com diversos atores e instituições. Nesse contexto, no 

Tabela 2.2 Continuação
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governo Lula, os fundos de pensão retomaram o papel relevante no controle das 
empresas e o papel do BNDES como investidor nas empresas e financiador do 
desenvolvimento. 

Mais concretamente, argumentamos que o Estado participa ativamente da 
gestão dos fundos de pensão, que representam mais de 18% do PIB, usufruindo 
desses recursos de forma direta (investimento em renda variável) e de forma in-
direta (investimento em renda variável e a compra de títulos da dívida pública, 
cujos recursos são, em parte, repassados ao BNDES para investimento em in-
fraestrutura), bem como na gestão do BNDES, Caixa Econômica Federal e 
Banco do Brasil, de forma a usar esses bancos como caminho estratégico para o 
desenvolvimento, com destaque para o papel do BNDES.

Diante desse quadro, não queremos negar a predominância das finanças no 
governo Lula, mais do que isso, indicamos uma parceria institucional e cognitiva 
(no âmbito das ideias) com as finanças. Ou seja, mais do que legislar nas ques-
tões econômicas, o governo Lula legislou para a criação, recriação e reprodução 
das categorias cognitivas de pensamento, negociando sentidos com as elites (ges-
tores do mercado financeiro) com as quais dialogou. 

Finalmente, quando abordou os diálogos entre mercado e Estado, o capítulo 
procurou chamar a atenção para o fato de que o papel do Estado foi redefinido 
durante os últimos 10 anos. Assim, negando os argumentos sobre o enfraqueci-
mento do Estado, ou de um Estado neoliberal, indicamos, com base em material 
empírico, as novas configurações do Estado, que passa a atuar para além do es-
paço destinado a ele.

Argumentamos que o Estado brasileiro durante o período de 2003 a 2010 
legislou não somente nas questões econômicas e políticas, mas também (e sobre-
tudo) nas categorias cognitivas, criando laços de solidariedade entre os coopera-
dores desse processo (membros do mercado, membros do governo e sindicalistas). 
Apropriando-nos dos conceitos de Bourdieu, indicamos uma violência simbó-
lica do Estado sobre o mercado, em detrimento da submissão do Estado ao jugo 
das finanças, que certamente é outra leitura possível para os dados apresentados 
neste capítulo, sendo que grande parte disso se deu por parte do capital econô-
mico público para financiamentos e investimentos. Após contextualizar como o 
governo Lula interagiu com o mercado em tempos “de normalidade”, no pró-
ximo capítulo indicaremos essas relações em tempo de crise financeira.
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