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A entidade de fomento aprovou R$ 16,8 bilhões para os dois segmentos no primeiro semestre 
deste ano, com aumento também na fatia do total liberado. 
 
O setor de comércio e serviços representou 25% do total de desembolsos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nos primeiros sete meses desse ano. De 
janeiro a julho a instituição de fomento liberou R$ 16,8 bilhões para a área. Segundo dados 
divulgados na última quinta-feira o total de desembolsos do banco no período totalizou R$ 
67,9 bilhões.  
 
As aprovações somaram R$ 86,8 bilhões, enquanto as consultas por novos financiamentos 
chegaram a R$ 138,7 bilhões nos primeiros sete meses de 2012. Na comparação com o 
mesmo período de 2011, as consultas cresceram 34%, as aprovações apresentaram alta de 
2% e os desembolsos tiveram variação negativa de 2%.  
 
De janeiro a julho do ano passado o setor de comércio e serviços foi responsável por R$ 12,7 
bilhões, dentro de um desembolso total de R$ 69,4 bilhões, no período. O aumento do total 
liberado para o setor do último ano para este foi de 24,4%. Para o professor da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), José Eduardo Amato Balian, a principal 
explicação para esse processo de aumento da participação de serviços nos desembolsos é a 
demanda e a queda de investimentos na indústria.  
 
"Se analisarmos o PIB [Produto Interno Bruto] brasileiro hoje, mais de 60% é ligado a 
serviços, em principio é natural que a demanda dessa área aumente. Em paralelo, a indústria 
vem sofrendo bastante, o que fica evidente na participação industrial de 16% do PIB, um dos 
níveis mais baixos", completou o especialista.  
 
O setor industrial recebeu nos primeiros sete meses deste ano 34% dos desembolsos totais da 
instituição de fomento. O resultado mostrou um equilíbrio com o montante liberado para a 
área de infraestrutura que ficou com 33% do total. Segundo o BNDES, "este comportamento 
reflete o conjunto de medidas de estímulo ao investimento adotadas pelo governo. Entre elas, 
o Programa de Sustentação do Investimento (PSI), que somente este ano liberou R$ 17,7 
bilhões em financiamentos", afirma.  
 
Os desembolsos ao setor industrial, de R$ 22,8 bilhões, cresceram 4% de janeiro a julho, 
frente aos mesmos meses de 2011. A recuperação se revela também no nível das aprovações 
do setor, com alta de 13% no ano de 2012.  
 
Para o professor Balian, o número de investimentos em infraestrutura ainda é baixo. "A 
liberação para a infraestrutura poderia ser maior, não só o governo mas a iniciativa poderia ter 
mais participação nisso, e o BNDES pode ajudar. Hoje o País investe em infraestrutura 4% do 
PIB, a China investe 13% e a nossa necessidade é similar. Para a iniciativa privada entrar 
junto as PPPs [parcerias público-privadas] vão ter papel preponderante nisso. A necessidade é 
muito grande", completou o especialista.  
 
O limite de crédito de R$ 9,4 bilhões contratado em junho para financiamento do plano de 
investimentos da Petrobras 2011/2015 também teve influência positiva sobre os resultados da 
indústria. Pelas estimativas do BNDES, os desembolsos ao setor de petróleo e gás deverão 
atingir neste ano cerca de R$ 8 bilhões, sendo R$ 3,8 bilhões para a cadeia produtiva do setor. 
Esses números representam aumento em relação à 2011, quando foi liberado total de R$ 3,3 
bilhões ao setor de petróleo e gás, com R$ 2,2 bilhões à cadeia produtiva.  
 
O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, afirmou, em entrevista coletiva para divulgação dos 
resultados, que o crescimento econômico não pode estar baseado apenas no consumo, tem 
que estar baseado no crescimento do investimento. "É uma missão importante do banco apoiar 
um aumento substancial dos investimentos, tanto na proporção do PIB como na velocidade."  



O presidente também colocou como setor importante para a aceleração da atividade 
econômica a logística. "A abertura do programa de concessões no Brasil, começando com 
rodovias e ferrovias, é uma iniciativa essencial para acelerar firmemente os investimentos em 
infraestrutura logística. Nós estaremos trabalhando intensamente para formatar os projetos 
para ferrovias e rodovias de maneira a assegurar uma expansão firme e sustentável dos 
investimentos em logística em prol da competitividade e da eficiência da economia brasileira 
isso junto com os investimentos em energia, em óleo e gás, que assegurarão um impulso para 
a taxa de investimentos da economia", disse.  
 
Julho  
 
No mês de julho os desembolsos do BNDES alcançaram R$ 14,3 bilhões, com crescimento de 
5,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado foi puxado pelo setor 
da indústria, com alta de 133% (R$ 7,6 bilhões), com destaques para a indústria mecânica, 
metalurgia, química e petroquímica. 
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