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Qualquer processo dessa natureza exigirá um dever de 
casa, analisando os sites dos agentes financeiros de onde se 
deseja o apoio financeiro. Há uma certa divisão de tarefas en-
tre os maiores agentes financeiros públicos federais. O Banco 
do Brasil atuava mais em projetos agrícolas e de financia-
mento comercial, a Caixa Econômica Federal em projetos de 
construção e projetos sociais e o Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social em projetos de infraestrutura e 
grandes projetos industriais. A FINEP sempre esteve ligada 
à inovação e ao apoio à pesquisa. Bancos como o Banco do 
Nordeste do Brasil, o Banco da Amazônia e o (triestadual) 
BRDE sempre tiveram atuação regional, repassando recursos 
dos agentes maiores ou utilizando fontes próprias.

Após a grande crise pela qual passaram as agências de 
fomento nos anos 1980 e 1990, essas fronteiras ficaram bem 
mais fluidas (o que tem sido positivo), pois as necessidades de 
investimentos no Brasil são enormes, causando maior concor-
rência. Os custos financeiros das operações de apoio a proje-
tos no Brasil para os tomadores de recursos têm sido compa-
tíveis para projetos de agricultura, indústria e infraestrutura. 
Os tipos de investimentos em projetos mais financiados pelos 
bancos ou agências de desenvolvimento são implantação, ex-
pansão e modernização de atividades produtivas, normalmen-
te para o setor industrial e de serviços, cobrindo pequenas e 
médias empresas. Outras áreas relevantes são infraestrutura e 
conservação do meio ambiente, entre outras.

Este artigo procura mostrar a evolução de uma operação para se obter colaboração financeira para o finan-
ciamento de projetos. Esse projeto pode ter várias finalidades, como expansão mercadológica ou extensão de produ-
tos, pro e retro integração, aquisição ou disseminação tecnológica, diversificação horizontal ou vertical, agregação 
fiscal de valor ao capital ou redução de custos com ganhos de eficiência. 
Um empresário individual ou de uma empresa familiar pode decidir rapidamente pela oportunidade ou neces-
sidade de um projeto, mas no caso de uma unidade de negócios de uma empresa grande, uma multinacional ou 
mesmo uma joint venture entre grupos distintos, esse processo pode levar meses, com muitas alçadas decisórias.
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No mercado de financiamento de 
longo prazo de projetos com fins econô-
micos, especialmente para ativos fixos e 
inovação, há um processo de diferencia-
ção entre os agentes financeiros quanto 
às fontes a que se tem acesso. Como os 
bancos estatais são gestores de fundos 
de “quase capital próprio” (FGTS, FAT 
etc.), em que pagam os juros, mas não 
o capital principal, eles excluem os 
que não acessam as vantagens dessas 
mesmas fontes. No caso, os bancos co-
merciais, nacionais ou estrangeiros com 
atuação doméstica que, ou trabalham 
em função das suas próprias fontes para 
custos e prazos, ou aceitam participar 
do mercado como repassadores dos 
bancos públicos. 

Hoje os bancos (em geral) que 
atuam em projetos de indústria ou in-
fraestrutura já se acostumaram a contar 
com repasses do BNDES para atuarem 
no segmento de projetos. Financiamen-
tos de mais de dez milhões de reais (o 
que significa projetos de cerca de vinte 
milhões) são apoiados diretamente pelo 
que hoje é o maior banco de fomento 
do Ocidente. Abaixo de dez milhões, os 
interessados devem procurar a rede de 
seus agentes repassadores, que inclui 
praticamente todos os bancos brasilei-
ros. Bancos comerciais normalmente 
financiam máquinas e equipamentos e 
capital de giro repassando linhas do  
BNDES. Em menor grau isso pode 

ocorrer com cooperativas de crédito 
para pequenas e microempresas (os 
critérios para definir o porte da empresa 
variam conforme o agente, a região, 
etc.).

O BNDES tem um braço que atua 
no apoio a projetos através de Venture 
Capital e Private Equity, ou mesmo 
capital semente em sua versão mais 
moderna voltada à inovação. É interes-
sante observar que o BNDES é também 
um banco preocupado em ser um 
agente dos fornecedores nacionais de 
máquinas, equipamentos e serviços, 
mesmo que os projetos estejam fora 
do território nacional. Há demanda 
também pelos recursos de Fundos de 
Desenvolvimento Regionais e dos novos 
participantes do mercado, como os 
Fundos de Pensão.

As agências multilaterais, BIRD 
ou WB / IFC, BID ou IADB (Privado / 
Público), CAF etc., tão procuradas em 
países com economias menos com-
plexas que a nossa, não têm no Brasil 
o mesmo peso que em outros lugares 
(respeitados os limites de acordo com 
cada país). Há um programa de garan-
tias das multilaterais que ainda não 
foi completamente implementado no 
Brasil, sendo uma experiência restrita 
ainda. Também não são comuns as 
operações com agências de desenvol-
vimento bilaterais, como a americana 
OPIC. O mesmo não se pode dizer dos 

Eximbanks ou agências de fomento 
à exportação (JEXIM e outros entes, 
normalmente com alguma participação 
estatal) e de seguradoras públicas e 
repassadores internacionais, que são 
muito atuantes em operações casadas 
de importação de máquinas, equipa-
mentos e de serviços.

Projeto é um plano de investi-
mentos para um fim mensurável, de 
natureza econômica ou não. Neste tra-
balho priorizou-se os projetos com fins 
de investimento de longo prazo e de 
natureza econômica. A análise de viabi-
lidade de um projeto de investimentos 
deve ter demonstrado sua viabilidade 
técnica (usos), viabilidade econômica 
(mercado) e capacidade de obtenção de 
crédito (fontes). Lembre-se sempre das 
três dimensões de projetos sustentáveis: 
econômico, ambiental e social.

Projeto de investimento é um plano 
de negócios ou um conjunto de gastos 
em itens como terrenos, máquinas e 
equipamentos novos ou usados, obras 
civis novas e reformas, montagens, ins-
talações, treinamento de empregados, 
aquisição ou desenvolvimento de tecno-
logia (investimentos fixos) e capital de 
giro associado. Os projetos de investi-
mento podem atender à implantação, 
expansão ou ampliação e modernização. 
Os bancos costumam fixar um percen-
tual máximo de sua participação (risco) 
somado ao capital próprio dos sócios.
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