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Resumo 
 

SILVA, Anna Carolina P. Mendes da; SALOMÓN, Mónica 
(Orientadora). A atração de recursos externos por unidades 

subnacionais brasileiras pós Constituição Federal de 1988. Rio de 
Janeiro, 2008. Monografia (Trabalho de conclusão de curso) – 
Instituto de Relações Internacionais, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. 

 

 O objetivo da presente monografia é investigar uma atividade 

paradiplomática de incidência crescente no Brasil: a atração de recursos de 

agências multilaterais de crédito. As atividades internacionais de governos 

locais e regionais no Brasil tornaram-se mais comuns após a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, que concedeu maior autonomia a estados 

e municípios e ampliou a gama de atribuições a ser realizadas por esses. 

Para garantir o desempenho de tais funções, o governo federal aumentou o 

repasse de recursos provindos da arrecadação de impostos, o que não foi 

suficiente. Frente a situação de escassez de recursos, esses atores passaram 

a buscar fontes alternativas de financiamento. O Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) foram opções buscadas, 

especialmente porque, ao longo de décadas de relações com o Brasil os 

mesmos passaram a privilegiar os empréstimos para os governos 

subnacionais. O governo central apoio essa política, estabelecendo 

diretrizes e mecanismos para normatizar os empréstimos e controlar o 

endividamento do Estado brasileiro.  A monografia traça o quadro em que 

esse tipo de cooperação ocorre, mostrando o papel dos atores envolvidos, 

com foco nos governos subnacionais, para analisar o que ela significa para a 

paradiplomacia no Brasil. 

 

Palavras-chave 

 

Política Externa – Paradiplomacia – Regimes Internacionais – Agências 

Multilaterais de Crédito – Cooperação Internacional  
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1. Introdução 

 A globalização trouxe efeitos significativos para a política mundial. 

Apesar de essas mudanças serem frutos de longos debates na academia 

(Held & McGrew, 2001; Rosenau, 1997; Hewson & Sinclair, 1999; Santos, 

2000), há certas características do fenômeno que são difíceis de refutar. 

Uma delas é o aparecimento de novos atores, que passaram a procurar 

espaços, formais e informais, na busca por uma atuação além das fronteiras 

dos Estados. Curiosamente, parte dos novos atores são membros dos 

próprios Estados; governos locais e regionais que vêem na 

internacionalização de sua atuação uma opção importante para o melhor 

desempenho da suas funções. 

 A autoridade estatal é desafiada de diversas formas. A gama de 

novos atores é bastante variada: são organizações internacionais que têm 

seus mandatos ampliados, organizações não-governamentais que se 

beneficiam das novas tecnologias e dos novos espaços para promover 

ativismo, e empresas multinacionais que passam a controlar mais e mais 

atividades de modo transnacional, ganhando com isso cada vez mais peso 

político (Held & McGrew, 2001, p. 20). Curiosamente, parte dos novos 

atores são membros dos próprios Estados; governos locais e regionais que 

vêem na internacionalização de sua atuação uma opção importante para o 

melhor desempenho da suas funções. Esse fenômeno é chamado de 

paradiplomacia.  

 O estudo da atuação internacional dos atores subnacionais é 

fundamental, para, na visão mais ampla das relações internacionais atuais, 

identificar a multiplicidade de atores e como isso a afetou a dinâmica da 

política mundial. Mais especificamente, possibilita a compreensão da 

dinâmica própria de cada um desses atores. 

 A paradiplomacia, ou a diplomacia das unidades subnacionais, é um 

campo de estudo recente. Passou a ser objeto de investigação a partir da 

intensificação de sua prática, na década de 1980. Esse fato implica em um 
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corpo de referência sobre o tema ainda em formação. Vigevani (2006) 

afirma que a relevância da diplomacia das unidades subnacionais não é 

posta em xeque por nenhum grupo importante no Brasil, o que não 

significa, entretanto, que o consenso tenha gerado uma literatura expressiva 

na área (Vigevani et al., 2004; Salomón & Nunes, 2007; Pereira, 2005; 

Mariano, 2002). É preciso que haja ainda um levantamento mais substancial 

por parte da academia para possibilitar uma teorização com alcance e poder 

explicativo maiores. 

 No Brasil, referência para a paradiplomacia é a Constituição Federal 

promulgada em 1988 após o fim do regime militar. A Carta Magna buscou 

reverter o centralismo da ditadura ao reforçar o federalismo, ou seja, 

ampliar os poderes e atribuições de estados e municípios. Há algumas 

complicações legais quanto à atuação externa desses atores, especialmente 

quando a cooperação envolve o estabelecimento de acordo formal, uma vez 

que, no país, a celebração de tratados é competência privativa da União.  

 Muitos governos estaduais e municipais viram na 

internacionalização de suas atuações uma forma de complementar seus 

esforços em vários setores da gestão pública. Exemplos das atividades 

desenvolvidas envolvem a atração de investimentos para revitalização de 

um bairro pobre ou a cooperação técnica em temas como saúde e educação. 

Pesquisas na área revelam que a promoção econômica e a cooperação 

política e técnica são justamente as áreas que mais recebem atenção na 

paradiplomacia. Logo, são os fatores que mais motivam as unidades 

subnacionais a buscarem alguma forma de atuação internacional. A 

institucionalização desta atuação também está crescendo, como pode ser 

observado pela criação de órgãos especializados nas burocracias de estados 

e municípios brasileiros. 

 O primeiro órgão de relações internacionais criado por um estado no 

Brasil foi inaugurado em 1983 no Rio de Janeiro (Salomón & Nunes, 2007, 

p. 141). Desde então, essas estruturas passaram a aparecer na estrutura 

administrativa de diversos governos subnacionais, recebendo mais 
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importância e um leque crescente de atribuições. É importante destacar, no 

entanto, que a criação de estruturas burocráticas representa apenas o 

momento em que é reconhecida a necessidade de uma maior 

institucionalização da atuação internacional, e não marcam o início da 

existência das políticas em si, que vêm antes, apenas não de maneira 

consistente e continuada. 

  A atuação de unidades subnacionais ocorre, grosso modo, em temas 

de baixa política1.  

 
 Conforme Duchacek (1990), os temas prevalentes na ação subnacional são 
comércio, investimentos, tecnologia, energia, meio ambiente, turismo, itens 
sociais, intercâmbios culturais, políticas migratórias, tráfico de drogas, epidemias 
e políticas de sanitárias - são estes também os temas que prevalecem no caso do 
Brasil (Vigevani, 2006, p. 7). 

  

 O interessante na atuação de estados e municípios é que esses atores, 

diferente de empresas transnacionais e organizações não-governamentais, 

são governamentais. Por outro lado, não têm todas as responsabilidades 

inerentes a um Estado, ou seja, não enfrentam as mesmas limitações em sua 

atuação. 

 O objetivo da presente monografia é analisar um dos campos de 

atuação externa das unidades subnacionais que tem crescido 

vertiginosamente nos últimos anos no Brasil: a atração de recursos externos 

de agências multilaterais para o financiamento de projetos de 

desenvolvimento. Há exemplos de acordos desse tipo há algumas décadas 

no país, mas é certo que o volume dos empréstimos aumentou 

concomitantemente com o ganho de maior autonomia por parte dos estados 

e municípios concedido pela Constituição Federal de 1988.  

 A política externa apresenta, por sua natureza, uma série de desafios 

específicos no seu processo de descentralização que merecem ser objeto de 

investigação. É possível questionar a própria motivação dos atores 

envolvidos, e o engajamento dos mesmos para que isto aconteça. O 
                                                
1 Há uma distinção clássica, na disciplina de Relações Internacionais, entre os chamados temas de 
alta política (high politics), ligados a segurança, e os demais temas, considerados de importância 
secundária, os de baixa política (low politics). 
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Ministério de Relações Exteriores, como órgão formulador da política 

externa brasileira encontra-se, assim como todos os governos nacionais, em 

um momento de redefinição do modo como essa política é realizada. Além 

disso, enquanto política que afeta não apenas a reputação do Brasil, mas 

também o endividamento do Estado, a atração de investimentos envolve 

ainda as pastas econômicas do governo federal. O Senado também 

desempenha papel considerável nesse processo, papel esse que foi ampliado 

na Constituição Federal de 1988. 

 Empréstimos do tipo que será estudado na monografia envolvem 

diretamente três atores: o governo central, a agência internacional, e a 

unidade subnacional. Dado o escopo limitado de um trabalho monográfico, 

a análise terá foco preponderante no último. A parte conceitual partirá dos 

atores subnacionais, uma vez que a prática dos outros atores envolvidos 

adapta-se justamente para responder à realidade da atuação externa dos 

governos locais e regionais. 

 As considerações de ordem conceitual são importantes porque 

orientam justamente o questionamento maior desse trabalho, que é 

compreender a atração de investimentos de agências multilaterais de crédito 

por unidades subnacionais. Essa atração, e os projetos que dela resultam, 

têm que contemplar a natureza dos atores subnacionais para que atinjam 

plenamente seu objetivo. Logo, as considerações teóricas servem para 

esclarecer qual é esta natureza, cabendo demonstrar assim de que forma 

esta constrange a ação destes atores. 

 Compreendendo as limitações inerentes a um trabalho monográfico, 

a finalidade será buscar esclarecimentos sobre um tema ainda sub-

explorado, de modo que seus insights possam contribuir de alguma forma 

para a teorização mais ampla da paradiplomacia, em geral, e da atração de 

investimentos por unidades subnacionais, em particular.  

 A relevância do trabalho encontra-se na ocorrência cada vez mais 

comum desse tipo de cooperação. Em 2008, por exemplo, o Banco Mundial 

aprovou a Estratégia de Parceira com o Brasil 2008-2011, disponibilizando 
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recursos da ordem de até US$ 7 bilhões. Segundo nota da própria 

instituição, sendo 70% direcionado para unidades subnacionais (Banco 

Mundial, 2008). O BID também reconhece a importância dos governos 

municipais e estaduais; mais de metade de sua carteira em relação ao Brasil 

é direcionada, direta ou indiretamente, para esses atores (BID, 2004). 

 De fato, a cooperação entre governos subnacionais e bancos 

internacionais tem levado, nos últimos anos, ao desenvolvimento de 

mecanismos e procedimentos próprios e inovadores. Prova disso são as 

novas modalidades de empréstimos criadas. Essas experiências 

posteriormente são levadas para outras partes da América Latina e do 

mundo, onde a descentralização de políticas também é fomentada pelas 

agências multilaterais. 

 A cooperação internacional é tradicionalmente mais estudada do 

ponto de vista de quem a provê. Ao abordar os financiamentos a partir da 

perspectiva dos receptores, o trabalho representa uma contribuição, tanto 

para a teoria, quanto para a prática da atividade. Além disso, como já 

citado, enquanto tema com corpo analítico em formação, os estudos na área 

da paradiplomacia são fundamentais para possibilitar análises mais 

substanciosas no futuro. 

 O estudo baseou-se, principalmente, em livros e artigos acadêmicos, 

brasileiros e estrangeiros, e documentos oficiais, tanto dos bancos 

internacionais abordados, tanto do governo. Além disso, diversos dados 

foram retirados de sítios oficiais dessas instituições. Por ser um tema 

complexo, multidisciplinar e novo, a bibliografia abarcou outras áreas de 

conhecimento além de Relações Internacionais, como Direito (Interno e 

Internacional Público), Ciência Política, Economia e Administração 

Pública. A presença dessa literatura agregou uma visão mais ampla sobre o 

objeto de estudo. 

 O trabalho contou, ainda, com as informações providas pela 

responsável pela captação de recursos de agências internacionais da 

Subsecretaria de Relações Internacionais do Rio de Janeiro, Carol Bastos. 
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Sua colaboração consistiu em mostrar como ocorre a prática da atividade no 

estado do Rio, contribuição fundamental para a verificação dos dados 

retirados da bibliografia. A dimensão empírica também foi importante para 

a identificação dos problemas enfrentados por esse tipo de empréstimo, que 

serão apresentados ao final do quarto capítulo. 

 O capítulo 2 traz reflexões conceituais sobre a atuação internacional 

das unidades subnacionais, destacando o contexto em que se dá a ascensão 

de novos atores na política mundial, e quais os impactos disso para o Estado 

Moderno. Analisam-se os fatores causais estudados para elucidar o 

fenômeno. Esses são então confrontados com a experiência brasileira. O 

capítulo traz, ainda, uma análise sobre a questão legal da paradiplomacia, e 

dos contratos de financiamento para governos estaduais e municipais.  

 O terceiro capítulo apresenta uma discussão sobre o papel dos 

regimes internacionais na governança global. Dentro dessa lógica, segue o 

histórico e as características do BID e do Banco Mundial, as agências 

multilaterais de crédito que mais cooperam com o Brasil. Além disso, o 

capítulo analisa as relações entre o Brasil e esses bancos, para mostrar como 

se chegou ao momento atual, em que o financiamento para governos 

subnacionais é privilegiado pelas agências.  

 Por fim, o quarto capítulo trata sobre os empréstimos diretos e 

indiretos para unidades subnacionais. As razões que explicam a sua 

ocorrência, os mecanismos pelos quais ela é viabilizada, e os problemas 

encontrados nesse processo. Ao final, é possível chegar a algumas 

conclusões sobre o objeto de estudo. 
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2. Uma visão conceitual sobre a paradiplomacia 

 

A entrada de novos atores na política mundial é fenômeno recente. A 

análise acadêmica, dentro da disciplina de Relações Internacionais, está 

sendo desenvolvida, grosso modo, desde a década de 1970. 

A paradiplomacia, ou atuação internacional das unidades 

subnacionais, é uma das faces desse movimento. Apesar de ser difícil 

identificar um marco inicial, os analistas afirmam que a década de 1980 

assistiu a proliferação das atividades internacionais desses atores. 

O presente capítulo pretende analisar conceitualmente a 

paradiplomacia. A primeira seção apresenta o contexto da paradiplomacia, a 

globalização, com foco em como essa possibilitou a ascensão de novos 

atores e qual a influência disso sobre o Estado moderno. A segunda parte 

analisa a paradiplomacia, trazendo considerações conceituais importantes 

para a compreensão do fenômeno, sublinhando também suas origens. A 

seção três foca-se em um dos fatores causais da paradiplomacia mais 

importantes, o federalismo. Por fim, a quarta parte traça a ligação entre 

federalismo e paradiplomacia no caso brasileiro, estabelecendo um breve 

histórico e observando questões legais quanto a atuação internacional de 

estados e municípios brasileiros. 

 

2.1. Globalização e novos atores 

 

 A globalização é uma característica de nossa época. Fenômeno 

multifacetado, é cercado por incertezas. Faltam definições claras e 

consensuais quanto a sua natureza, apesar do sem número de autores das 

mais variadas áreas das ciências sociais que produzem trabalhos sobre o 

tema.  

De acordo com Rosenau (Rosenau, 1997, p. 361), é provável que 

essa ausência de definições seja resultado do fato de que o mundo está 

passando por uma ampla gama de transformações. O autor concede especial 
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importância às mudanças ocorridas nas últimas décadas do século XX no 

que se refere ao trato com a coisa pública. 

Held & McGrew (2000), cujo livro “Prós e Contras da Globalização” 

procura fazer uma concisa revisão da bibliografia sobre globalização 

(inclusive dos que rejeitam essa nomenclatura), dedicam o seu primeiro 

capítulo à discussão sobre o redesenho do poder político nos tempos atuais. 

Eles afirmam que os entusiastas do fenômeno atentam para a perda do 

“vínculo exclusivo entre território e poder político” (Held &McGrew, 2000, 

p. 31). Nesse sentido, o Estado moderno, ou, mais especificamente, a sua 

soberania, estaria sendo ameaçado por novos atores e instituições, sejam 

esses subnacionais, internacionais ou transnacionais. Essa profusão de 

atores teria fragmentado o processo de decisão política.  

O Estado moderno passou por um processo de consolidação e 

transformações desde o século XVI, processo que buscou consolidá-lo 

enquanto foco único e incontestável de onde emana a autoridade política 

nas relações internacionais2. A noção de soberania, que marca justamente a 

exclusividade do poder, tem conexão intrínseca com a territorialidade, uma 

vez que a autoridade política estabelecida seria inconteste dentro de limites 

geográficos claramente identificáveis.  

O desafio que a globalização representa para o Estado moderno fica 

claro quando se percebe que uma das características do fenômeno é 

questionar os vínculos entre poder e território. Isso é evidenciado na 

definição de globalização dada por James Rosenau:  

 
a label that is presently in vogue to account for peoples, activities, norms, ideas, 

goods, services, and currencies that are decreasingly confined to a particular 

geographic space and its local and established practices” (Rosenau, 1997, p. 
360). 

 
O descolamento do vínculo exclusivo entre território e poder político 

é caracterizado por um duplo movimento, denominado por Rosenau de 

                                                
2 Adota-se, nesse trabalho, a divisão estabelecida por Fred Halliday entre relações internacionais, 
as relações entres países, e Relações Internacionais, a disciplina acadêmica. 
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“dinâmicas globalizantes” (“globalizing dynamics”) e de “dinâmicas 

localizantes” (“localizing dynamics”). Segundo ele,  

 
In the political realm, globalizing dynamics underlie any developments that 

facilitate the expansion of authority, policy and interests beyond existing socially 

constructed territorial boundaries, whereas the politics of localization involves 

any trends in which the scope of authority and policies undergoes contraction 

and reverts to concerns, issues, groups, and institutions that are less extensive 

than the prevailing socially constructed territorial boundaries (Ibid, p. 362).    
 
Ou seja, as dinâmicas globalizantes questionam as fronteiras enquanto um 

elemento que determina o lócus da ação política. Por outro lado, as 

dinâmicas localizantes reforçam a territorialidade, gerando pressões para 

que haja um estreitamento das mesmas.  

Essas duas tendências seriam intrinsecamente conectadas, apesar de 

conterem diferentes concepções de territorialidade. No entanto, Rosenau 

concede precedência às tendências globalizantes, uma vez que essas seriam 

responsáveis por determinar o contexto para as tendências localizantes. 

O duplo movimento a que ele se refere é resultado do fato de que o 

Estado moderno foi mostrando-se, ao longo da segunda metade do século 

XX, incapaz de lidar satisfatoriamente com uma agenda política, social e 

econômica em expansão. Nesse sentido, as pessoas começaram a perceber 

que a ascensão de novos atores não significaria a transferência de lealdade 

para outro foco, mas sim que as lealdades não são mutuamente exclusivas. 

Isso possibilitou a fragmentação da decisão política na busca pela 

maximização do bem-estar. Desse modo, múltiplos níveis de autoridade 

coexistem na atualidade. 

O processo de fragmentação não representa, no entanto, o fim do 

Estado moderno. O momento serve para testar a flexibilidade e a 

durabilidade do mesmo.  

Partindo da definição de tendências localizantes provida por 

Rosenau, é possível analisar a ampliação do poder das unidades 

subnacionais, ou seja, dos governos locais e regionais, que cada vez mais 

buscam aumentar sua atuação fora do âmbito nacional. Nesse sentido, o 
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Estado estaria reconfigurando-se para adaptar-se às condicionalidades dos 

tempos atuais. Fazendo eco com Rosenau, Myriam Colacrai afirma que  

 
(…) the state is not disappearing; it is disaggregating into its component 

institutions, the latter are sometimes promoted by the State itself as it is allowing 

certain international functions to be assumed by non-traditional institutions 

within the national society (Colacrai, 2005, p.16). 
 
2.2. Análise conceitual da paradiplomacia 

 

A atuação internacional das unidades subnacionais é um fenômeno 

recente. É difícil precisar a data. Há indícios de atuação internacional desses 

atores já no século XIX. Na década de 1950, havia estados dos Estados 

Unidos atuando na área de atração de investimento direito estrangeiro e na 

promoção das exportações. As províncias canadenses também estiveram na 

vanguarda do movimento, atuando no plano externo, grosso modo, desde os 

anos 1970 (Lecours, 2002, p. 2). Seguiram casos de diversos governos 

locais e regionais que, por diversas razões, ampliaram o escopo de sua 

atuação para abarcar algum tipo de atividade fora dos países dos quais 

fazem parte. A maior parte desses governos que deram início ao que se 

convencionou chamar de paradiplomacia pertencia a países desenvolvidos. 

Foi na década de 1980, no entanto, que a atuação internacional das 

unidades subnacionais tornou-se algo mais comum na política mundial. O 

aparecimento de novos atores já vinha sendo observado por pesquisadores 

das ciências sociais, dentro do contexto da globalização e da 

interdependência. Começaram então a ser realizados alguns estudos que 

buscavam compreender especificamente a natureza da atuação internacional 

de governos locais e regionais.  

Milchemann e Soldatos (1980) trouxeram para a academia o termo 

paradiplomacia, que já era utilizado anteriormente de maneira casual, para 

denominar a atividade. Paradiplomacia (paradiplomacy, em inglês, 

originalmente) é a abreviação de diplomacia paralela (parallel diplomacy). 

Atualmente, a definição mais aceita para o conceito é a de Noé Cornago 

Prieto (2004), que afirma que: 
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A paradiplomacia pode ser definida como o envolvimento de governo 
subnacional nas relações internacionais, por meio do estabelecimento de contatos, 
formais e informais, permanentes ou provisórios (‘ad hoc’), com entidades 
estrangeiras públicas ou privadas, objetivando promover resultados 
socioeconômicos ou políticos, bem como qualquer outra dimensão externa de sua 
própria competência constitucional (Prieto, 2004, p. 252). 
 
O termo, apesar de ser utilizado correntemente na academia, é 

criticado por Mónica Salomón (2007). Ela afirma que o conceito é 

problemático, pois é, ao mesmo tempo, restrito e amplo demais. 

Paradiplomacia seria amplo demais porque abarcaria toda a ampla gama de 

possíveis atividades de governos subnacionais, sendo essas 

institucionalizadas ou não. Por outro lado, o termo seria restrito porque 

diplomacia diz respeito a um modo pelo qual a política exterior é 

viabilizada, ou seja, deixa de fora os aspectos relativos à formulação de 

suas bases e políticas. A autora afirma que isso se deve em parte para evitar 

que se fale em uma política externa das unidades subnacionais, afrontando a 

tradicional exclusividade dos Estados no que diz respeito às relações com o 

resto do mundo. 

Brian Hocking (1993) também critica o termo por acreditar que ele 

passa a idéia de que a busca de atuação internacional por parte dos atores 

subnacionais necessariamente gera conflito com o governo central. A 

maioria dos estudos na área sugere que há mais cooperação que conflito na 

prática da paradiplomacia. 

Há outros nomes utilizados em trabalhos sobre o tema, como 

“diplomacia federativa”3 (no caso de Estado federativos). Paradiplomacia 

parece, no entanto, ser o termo mais comum na literatura especializada e 

por essa razão, apesar das críticas, será utilizado no presente trabalho. 

As atividades paradiplomáticas mais comuns envolvem a atração de 

investimentos e financiamentos, a promoção de exportações e a cooperação 

política e técnica4. Como são atividades que geralmente não fazem parte 

                                                
3 Diplomacia Federativa é o denominação adotada pelo Itamaraty. 
4 Vigevani (2006) argumenta a escolha por essas atividades justifica-se pela vontade de não entrar 
em conflito com as competências do poder central. 
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das atribuições formais dos governos locais e regionais, os níveis de 

institucionalização variam. Seguem, de acordo com Vigevani (2006), 

estratégias de “stop and go”. Há governos que criam órgãos específicos em 

sua administração para coordenar os programas internacionais.  

Nesse sentido, a continuidade das ações paradiplomáticas é um 

elemento complicado, pois depende sobremaneira da opção do governo em 

investir recursos na área, o que varia. Estudos de Mônica Salomón e 

Carmen Nunes sobre a paradiplomacia no Brasil mostram que muitos 

órgãos responsáveis por coordenar as ações externas criados em um 

governo muitas vezes mudam de foco ou deixam de existir na 

administração seguinte. Os dados coletados pelas pesquisadoras sugerem 

ainda que há diferentes posturas em relação a paradiplomacia em estados e 

em municípios5 e em governos de direita e de esquerda. 

Como argumenta Michael Keating (2004), a paradiplomacia não 

parte apenas das transformações ocorridas no sistema internacional e nos 

Estados, mas também das mudanças políticas e econômicas nas próprias 

regiões. Assim, o fenômeno adquire formas diferentes em diversos lugares 

do mundo, pois é influenciado pelas características particulares de cada 

local em que ocorre. Há desde experiências em que a paradiplomacia é 

altamente desestimulada, até casos como o da China, um Estado altamente 

centralizado, em que é política instruída pelo poder central.  

 

2.2.1. Natureza das unidades subnacionais 

 

Cada país tem sua própria organização administrativa. Por isso, 

governos locais e regionais representam entidades diferentes em cada 

Estado – e recebem também denominações distintas. No Brasil, são 

municípios e estados. Suas posições na organização do Estado brasileiro de 

                                                
5 Apesar desta constatação, o presente trabalho não buscará diferenciar as atuações de estados e 
municípios na atração de investimentos.  
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acordo com a Constituição Federal de 1988 e o que isso significa para as 

atividades internacionais serão exploradas mais a frente. 

Por enquanto, cabe uma discussão sobre natureza de governos locais 

regionais e sua posição na política mundial. Existe, na literatura de 

Relações Internacionais sobre novos atores, uma distinção entre atores 

estatais e atores não-estatais. No estudo das ações externas6 dos governos 

não-centrais, no entanto, essa divisão não é útil, pois esses governos são 

parte do Estado. Por essa razão, esses atores são chamados de subnacionais, 

apesar de o termo ideal ser subestatal, por conta da diferença entre Estado e 

nação. 

Do mesmo modo, a divisão estabelecida por Rosenau (1990) entre 

“atores condicionados pela soberania” (sovereignty-bound actors) e “atores 

livres de soberania” (sovereignty-free actors) não cabe no caso em questão. 

Segundo ele, os atores condicionados pela soberania têm uma ampla agenda 

política, ou seja, devem desempenhar uma gama diversa de atividades 

designadas pelo seu mandato. Isso significa que os Estados têm uma agenda 

difusa, ou seja, mesmo tendo que estabelecer prioridades na alocação dos 

recursos, não podem se esquecer de outras áreas sob sua responsabilidade. 

Por outro lado, os atores livres de soberania teriam liberdade para escolher 

os temas em que atuariam, direcionando todos os seus recursos na 

persecução de seus objetivos limitados. 

Rosenau considera as unidades subnacionais como atores livres de 

soberania. No entanto, não é possível dizer que os governos locais e 

regionais não são condicionados pela soberania. São parte do Estado, e têm 

mandatos recebidos por voto popular (na maioria dos países). Em outras 

palavras, têm traços de estatalidade – governam um território com uma 

população – e têm estrutura administrativa similar. Por outro lado, no que 

tange a atividade internacional, essas raramente estão previstas nas suas 

                                                
6 Adota-se, no presente trabalho, a visão exposta por José Alexandre Lopes Pereira de que “(...) 
apenas os Estados desenvolvem e conduzem política externa stricto sensu, as localidades limitam-
se a realizar ações internacionais” (Pereira ,2005, p. 150). Segundo ele, essa é a visão vigente no 
Ministério de Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty). Alguns autores se opõem a essa visão, 
defendendo que governos subnacionais podem desenvolver uma política externa. 
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atribuições legais, além de não serem atores de Direito Internacional 

Público e nem terem atuação em temas de alta política. Desenvolvem ações 

nas áreas que consideram importantes, apresentando diferentes níveis de 

institucionalização, sendo, por muitas vezes, atividades dispersas e sem 

continuidade quando ocorre mudança de administração. 

Nesse sentido, Paquin (2004) e Hocking (2004) colocam os governos 

subnacionais em uma categoria intermediária. Desse modo, adotam o termo 

atores mistos para denominá-los. 

Soldatos (1990) estabelece uma diferenciação entre segmentação 

territorial, que diz respeito aos diferentes níveis de governo que se 

envolvem em atividades externas, e segmentação funcional, referente aos 

vários órgãos em um mesmo nível de governo que, direta ou indiretamente, 

são responsáveis pela formulação e/ou execução dessas políticas. Essa 

divisão possibilita o entendimento que há diversas estruturas burocráticas 

envolvidas nas ações internacionais, o que certamente traz desafios de 

coordenação. Posteriormente, no capítulo 4, será possível observar a 

relevância que outros ministérios do governo federal têm na obtenção de 

empréstimos por unidades subnacionais. 

 

2.2.2. Os fatores causais na análise da paradiplomacia 

 

A novidade do fenômeno da paradiplomacia, sua grande variação de 

local para local, e sua complexidade determinam uma grande desafio 

conceitual para o campo das Relações Internacionais. Os autores olham 

para a gama de experiências a procura de um fator causal capaz de dar 

conta da realidade. O insucesso em estabelecer um fator causal que abarque 

todos os casos sugere que Rosenau (1990) estava correto ao afirmar que “it 

might be wondered whether, given the decentralized nature of the multi-

centric world, there are any generalizations about its interaction patterns 

that can usefully be made” (Rosenau, 1990, p. 298). A seguir, uma breve 
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exposição dos fatores já expostos por autores importantes, sendo 

contrastados com a experiência brasileira. 

De acordo com Vigevani (2006), um dos primeiros fatores causais 

considerado importante foi a fronteira, “especificamente o movimento 

transfronteiriço, denominado perforated sovereignties ou mesmo percolated 

sovereign boundaries” (Vigevani, 2006, p. 3). Os primeiros casos estudados 

sugeriam que os governos regionais e locais que faziam fronteira com 

outros países eram mais propensos a estabelecer algum tipo de cooperação 

econômica, social e/ou cultural com a região vizinha. Esses contatos aos 

poucos iriam institucionalizando-se. No caso do Brasil é, de fato, possível 

encontrar algumas experiências em que essa variável se confirma, 

especialmente na região do Cone Sul, como a cooperação observada entre 

Brasil e Argentina depois de 1985, e iniciativas com o Uruguai e o Paraguai 

após a criação do Mercado Comum do Sul, o MERCOSUL (Ibid, p. 4). No 

entanto, de maneira geral, esse fator causal não serve para explicar não 

apenas o caso brasileiro, mas o de toda a América do Sul, pois os centros 

mais importantes econômica e politicamente do continente não se localizam 

perto de áreas fronteiriças. 

Outro fator causal possível é a existência de pretensões 

secessionistas por parte das unidades subnacionais, ou ao menos de busca 

por maior autonomia. Nesse caso, a atividade paradiplomática é vista como 

um meio de obter legitimidade para essas pretensões frente à sociedade 

internacional. André Lecours (2002) argumenta que o nacionalismo é a 

maior força por trás da paradiplomacia, especialmente em Estados 

multinacionais. Isso foi observado, por exemplo, no Canadá, na Bélgica e 

na Espanha. Como não é o caso do Brasil, esse elemento não se aplica.  

A democracia é mais um elemento que os estudiosos utilizam para 

justificar a paradiplomacia. A variável não é útil para explicar todos os 

casos, como ocorre com a China, e como ocorria na ex-União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), em que algumas repúblicas 
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tinham até representação na Organização das Nações Unidas (ONU)7. No 

entanto, faz sentido no caso brasileiro, uma vez que o processo de 

redemocratização trouxe consigo, por meio da Constituição Federal de 

1988, a ampliação do federalismo. O caso brasileiro será analisado mais a 

frente. 

Isso leva a outro fator causal: o federalismo. O federalismo é uma 

forma de organização administrativa de um Estado em que suas unidades 

constituintes são autônomas. Apesar de, assim como a democracia, o fator 

não ser capaz de explicar todos os casos, porque se observa atividades 

paradiplomáticas também em Estados unitários, parece que o federalismo 

tem influência significativa na opção pelo estabelecimento de atividades no 

plano internacional. Pereira (2005) concorda com isso ao afirmar que  

 
(...) em federações, os poderes locais teriam menores inconvenientes de levar a 
cabo ações de seu interesse no estrangeiro, principalmente por conta da sua 
relativa experiência em lidar com temais locais de forma individualizada ou em 
parceria com outros poderes (Pereira, 2005, p. 150). 

 
O autor une as duas variáveis (democracia e federalismo) ao afirmar que 

“em um estado democrático federal existe uma grande possibilidade de 

poderes locais desenvolverem interesse em perseguir uma política de ações 

externas paralelas e/ou complementares àquela do Governo central” (Ibid, 

p. 150). No caso do Brasil, o federalismo é essencial para explicar o 

fenômeno, pois coincide com o reforço das atividades internacionais.  

 

2.3. O federalismo como fator explicativo da paradiplomacia 

 

 Os estudos ligando o federalismo à paradiplomacia são recentes. A 

experiência indica que foram os estados federados os primeiros a aventurar-

se no cenário internacional, mesmo que às vezes não contando com essa 

atribuição prevista pela Constituição de seus países (Guimarães, 2006, 

passin). 

                                                
7 A Bielo-Rússia e a Ucrânia eram membros da ONU como sujeitos independentes, com direito a 
voto. 
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 De acordo com Elazar,  

 
O termo ‘federal’ é derivado do latim foedus, o qual significa pacto. Em essência, 
um arranjo federal é uma parceria, estabelecida e regulada por um pacto, cujas 
conexões internas refletem um tipo especial de divisão de poder entre os 
parceiros, baseada no reconhecimento mútuo da integridade de cada um e no 
esforço de favorecer uma unidade especial entre eles (Elazar, 1987, p. 5 apud 
Guimarães, 2006, p.18). 

 
 O federalismo surgiu nos Estados Unidos. Seus principais 

formuladores, Madison, Hamilton e Jay, argumentavam por uma maior 

concentração de poderes nas mãos do governo central. Suas idéias eram 

contra a divisão de poderes estabelecida na confederação formada em 1781 

após a Independência das 13 Colônias. Essa forma de organização 

administrativa se espalhou pelo mundo, sendo encontrada, em 2002, em 

cerca de trinta países. 

A transferência da competência em política externa, por parte de 

estados, para um governo federal é uma das principais justificativas para 

que a cessão de soberania ocorra. Desse modo, a política externa é, 

tradicionalmente, uma das atribuições mais importantes de um governo 

federal. Isso demonstra o quanto a perda da exclusividade do governo 

central como ator que estabelece contatos com o resto do mundo é algo 

digno de nota. Isso também explica, em parte, porque “a maioria das 

experiências dos governos subnacionais evitou conflitos entre as esferas de 

governo nas questões de política exterior” (Guimarães, 2006, p. 21). 

Conceitualmente, há uma diferença fundamental entre uma federação 

e uma confederação8. A federação é entendida como a união de Estados que 

cedem suas soberanias para o poder central9. O pacto federativo é firmado 

por meio da constituição federal. Desse modo, as unidades constitutivas da 

federação são autônomas, mas não soberanas. Na confederação, no entanto, 

é cedida uma quantidade mínima de atribuições para o governo central por 

                                                
8 Tatiana Lacerda Prazeres (2004) lembra que existem outros critérios para diferenciar a federação 
da confederação, mas que a explicação aqui utilizada é o mais comum na literatura especializada. 
9 Essa é uma ficção teórica, formulada a partir de casos com o dos Estados Unidos, em que as 
unidades federadas tiveram existência enquanto Estados soberanos antes de firmarem o pacto 
federativo. O caso do Brasil, por exemplo, é considerado de “federalismo às avessas”, pois o país 
era um estado unitário, que, uma vez proclamada a república, passou a adotar o federalismo. 
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parte dos Estados, determinando que os entes continuem a ser soberanos. 

Esse acordo é feito por meio de um tratado ou uma convenção, e tem, 

grosso modo, objetivos políticos, administrativos e/ou comerciais.  

Assim, “as federações se distinguem das confederações conforme o 

grau de centralização do poder pelo Estado central” (Prieto, 2004, p. 286). 

De acordo com Tatiana Lacerda Prazeres (2004), 

 
(...) vários autores utilizam o monopólio da política externa como um elemento 
que simboliza esse grau de concentração de poder e faz que uma federação se 
aparte de uma confederação. Assim, caso as unidades inseridas num Estado 
composto detenha capacidade de atuação externa, integram ela uma confederação 
de estados, ao passo que, se não detiverem tais prerrogativas, compõem, então, 
uma federação (Prazeres, 2004, p. 287). 
  
A diferença entre federação e confederação traz conseqüências 

fundamentais para o Direito Internacional Público. O Estado federal 

aparece, frente ao Direito Internacional Público, enquanto um Estado 

simples. É ele que detém a soberania, e por isso detém a capacidade de 

estabelecer tratados com outros atores do Direito Internacional (Branco, 

2007, p. 2). 

No entanto, não há, no ordenamento jurídico internacional, norma 

que empeça que as unidades federadas venham a receber de seus Estados a 

capacidade de celebrar tratados. Essa capacidade seria fruto de uma 

autorização, dada por meio da constituição federal, por parte do Estado, 

detentor de personalidade jurídica originária e plena no Direito 

Internacional. O professor Celso Mello, uma das maiores autoridades 

brasileiras em Direito Internacional Público, “entende que os Estados 

federados podem ter também o direito de celebrar tratados, bastando apenas 

que o direito interno preveja, o que é raro no cenário internacional” (Ibid, p. 

6). 

Ainda de acordo com Branco, o fato de os países participantes da 

Conferência de Viena terem rejeitado o artigo 5º, § 2º (“Os Estados 

membros de uma união federal podem ter capacidade para concluir tratados 

se esta capacidade for admitida pela constituição federal e estiver nos 

limites indicados pela dita constituição”) da proposta redigida pela 
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Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas para a Convenção de 

Viena sobre Direito dos Tratados10 não significa que os Estados sejam 

contra essa possibilidade. De fato, o autor sublinha que  

 
A possibilidade de Estados despidos de personalidade jurídica internacional 
celebrarem tratados foi expressamente reconhecida pela Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (Montego Bay, 10 de dezembro de 1982), ao 
prever no artigo 305, inciso 1, alínea ‘d’, que a Convenção estará aberta à 
assinatura de ‘todos os Estados autônomos associados que, de conformidade com 
os seus respectivos instrumentos de associação, tenham competência sobre as 
matérias regidas pela presente convenção, incluindo a de concluir tratados em 
relação a essas matérias” (Ibid, p. 6). 
 
Alain Pellet (2003) ressalta que, ainda que estados federados tenham 

a capacidade de celebrar tratados internacionais, caso isso seja 

constitucionalmente permitido, é importante lembrar-se da questão da 

imputação. Na hipótese de descumprimento de algum compromisso 

internacional, a não ser que esse extrapolasse as previsões constitucionais 

quanto a sua natureza e/ou conteúdo, o governo central seria o responsável.  

Esse ponto em particular é fundamental para a discussão que 

ocorrerá no capítulo 4. Ainda que as operações internacionais de natureza 

financeira, objetos de estudo do presente trabalho, não sejam consideradas 

tratados internacionais, a questão da imputação é vital para compreender os 

mecanismos estabelecidos pelo governo federal para controlar os 

empréstimos.  

Na prática, é difícil mensurar o nível de centralização de um Estado, 

e por isso a classificação e a definição do federalismo são considerados por 

parte da literatura como algo complexo. Há arranjos constitucionais muito 

diferentes entre si por todo o mundo, o que explica a dificuldade conceitual 

no campo, especialmente na tarefa de estabelecer uma ligação causal entre 

federalismo e paradiplomacia. 

 
Muito embora as orientações teóricas tenham estabelecido a referida distinção 
entre federação e confederação, a experiência empírica indica que muitos Estados 
com características federais admitem a atuação externa de suas unidades 
componentes. Quando tal comportamento é permitido, entretanto, a relação entre 

                                                
10 A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados foi assinada em 1969. 
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unidades subnacionais e Estados estrangeiros geralmente se dá através da 
mediação de um órgão federal (Prazeres, 2004, p. 289). 

 

A pluralidade de arranjos institucionais que estão sendo criados em 

diversos países para coordenar as ações externas de todos os níveis de 

governo mostra que, como já foi exposto anteriormente, a paradiplomacia 

raramente gera conflito entre os entes federativos11. 

 

2.4. Brasil: federalismo e paradiplomacia 

 

 José Alexandre Lopes Pereira afirma que, “No Brasil, devido às suas 

dimensões e diversidades, o conflito entre o centro e a periferia do poder 

constitui uma constante na história política do país desde a independência” 

(Pereira, 2005, p. 146). 

O federalismo foi instituído no Brasil com a Proclamação da 

República, por meio da Constituição de 1891. Na época, o federalismo era 

visto praticamente como um corolário ao republicanismo. Apesar de ser 

possível detectar ao longo do período imperial diversos conflitos entre o 

Imperador e oligarquias regionais, o federalismo só passou a ser discutido 

como opção para o país nos últimos anos de regime monárquico. 

A história demonstra o caráter diferencial do federalismo brasileiro – 

em relação à experiência considerada como referencial, a estadunidense. A 

federação apenas passou a existir mais de meio século depois da 

independência Brasil. Ou seja, não foram Estados autônomos que cederam 

suas soberanias para um poder central ao se unirem, e sim a autoridade 

central que cedeu mais autonomia para os que, com a Constituição de 1891, 

passaram a ser os estados federados.  

Durante a República Velha (1889-1930) era possível perceber as 

grandes disparidades entre os entes federados. Desse modo, algumas 

                                                
11 Para maiores informações, recomenda-se o artigo PRAZERES, Tatiana L. Por uma atuação 
constitucionalmente viável das unidades federadas brasileiras ante os processos de integração 
regional. In: VIGEVANI, Tullo et al. (Org.). A dimensão subnacional e as Relações 

Internacionais. São Paulo: Educ/Unesp/EdUSC, 1997-2004. p. 283-312. 
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vicissitudes no sistema no Brasil foram expostas, o que levou, ao passar dos 

anos, à formação de uma oposição ao federalismo. 

A Revolução de Trinta levou ao poder Getúlio Vargas. Isso se deu 

com o apoio das oligarquias gaúcha e mineira e o auxílio dos “tenentes” do 

exército.  Em 1937, Vargas inaugurou o Estado Novo, estabelecendo uma 

ditadura que acabou com o federalismo e impediu “qualquer margem de 

manobra para o exercício dos poderes regionais” (Ibid, p. 146).  

 O breve período democrático entre a queda de Vargas em 1945 e a 

instauração da ditadura militar em 1964 trouxe consigo a descentralização. 

O federalismo foi adotado novamente como forma de organização 

administrativa na Constituição de 1946. Ao retomar suas autonomias, os 

estados readquiriram importância no cenário político nacional. 

 Entretanto, o regime militar optou por um modelo centralizador. 

Apesar disso, oficialmente, o federalismo continuava. “As relações 

federativas permaneciam, conduzidas, contudo, segundo os parâmetros 

estabelecidos pelo governo central, com o claro predomínio da esfera 

federal sobre a estadual” (Ibid, p. 146).  

 O governo dos militares certamente durou mais do que o planejado 

inicialmente. No início dos anos 1980 começa o processo “lento, gradual e 

seguro” de abertura do regime. Pereira (2005) destaca como marco desse 

processo a eleição indireta de Tancredo Neves para a Presidência da 

República em 1984. Branco (2007), no entanto, ressalta a eleição direta 

para governadores em 1982, já demonstrando que o fato acarretou 

conseqüências também para uma atuação internacional das unidades 

subnacionais, que então apresentava suas primeiras experiências.  

 
(...) o processo de democratização do país, iniciado em 1982, com a eleição direta 
dos governadores, deu início aos primeiros casos do que poderia se chamar de 
‘política externa federativa’. Leonel Brizola, então governador do estado do Rio 
de Janeiro, institui o primeiro órgão de articulação internacional de um ente 
federal brasileiro. Outro importante exemplo de estratégia internacional levada a 
cabo por um Estado federal teve à frente o governador Pedro Simon, do Rio 
Grande do Sul, que no ano de 1987, criou a Secretaria Especial para Assuntos 
Internacionais (...) (Branco, 2007, p. 11). 
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 A Constituição Federal de 1988, marco definitivo da volta da 

democracia, trouxe consigo a consagração do federalismo. Os municípios 

passaram então a gozar do mesmo status dos estados, do Distrito Federal e 

da União enquanto entidades federativas. A autonomia de estados e 

municípios foi garantida por cláusula pétrea. Por outro lado, a possibilidade 

de secessão entre os entes que formam a federação foi afastada pelo artigo 

1º da Constituição, que fala da “união indissolúvel que os une” (Brasil, 

2005, p. 11). 

 O fato de a Constituição Federal ter ampliado o federalismo mostra 

que, no caso do Brasil é possível traçar um paralelo entre democracia e 

descentralização. De fato, Melo (1996) lembra que a descentralização era 

vista como elemento essencial no processo de redemocratização da América 

Latina. 

 Mais do que isso, democratização e federalismo acarretaram, no caso 

brasileiro, conseqüências importantes para a atuação internacional de 

estados e municípios. Como já foi exposto anteriormente, democracia e 

federalismo, assim como os outros fatores causais já propostos, não são 

capazes de explicar a paradiplomacia em suas mais diferentes formas ao 

redor do mundo. Apesar disso, o breve histórico traçado acima revela que, 

na análise da ação externa das unidades subnacionais brasileiras, 

democracia e federalismo são fatores que explicam as particularidades do 

caso em questão. O próprio Itamaraty acredita que a “diplomacia 

federativa” é um desdobramento do federalismo. 

A ampliação do federalismo traz um reforço da descentralização. A 

Carta aumentou a descentralização das políticas públicas, compreendida 

como a “transferência de poder decisório a municípios ou entidades e 

órgãos locais” (Melo, 1996, p. 13). Isso trouxe conseqüências não apenas 

para as responsabilidades da agenda de estados e municípios, que foram 

ampliadas, mas também afetou a distribuição de recursos provindos dos 

impostos.  
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Uma das justificativas para a descentralização era, de fato, de ordem 

econômica. Essa medida estava de acordo com as tendências internacionais 

da época, que desde meados dos anos 1970 destacavam os efeitos positivos 

da descentralização na alocação eficiente de recursos.  

 
As vantagens da devolução e da promoção da autonomia local, inclusive 
financeira, são apontadas pelo modelo de federalismo fiscal. Segundo este 
modelo normativo das finanças públicas, cada tipo de bem público deve ser 
promovido pelo nível de governo que tiver maior vantagem comparativa em 
responder à diversidade de preferências dos grupos da população (Ibid, p. 13). 

 
 Sem entrar no mérito do federalismo fiscal, Pereira (2005) destaca 

que a descentralização fez parte do processo de desmonte do Estado 

desenvolvimentista. O autor lembra que a descentralização ampliou o 

conflito entre unidades subnacionais por recursos. Parte dos recursos foi 

buscada em instituições multilaterais, que, como argumenta Melo, usavam 

de sua influência para, por sua vez, também promover a descentralização.  

 
As instituições multilaterais, tais como o Banco Mundial e o FMI e mais 
recentemente o Banco Interamericano de Desenvolvimento, passaram a se 
constituir em veículos importantes de difusão em escala global da 
descentralização (Ibid, p. 12). 

 
A relação das agências de crédito com as unidades subnacionais brasileiras 

será objeto de investigação nos capítulos subseqüentes.  

 Apesar da ampliação dos poderes trazida pela Constituição Federal 

de 1988, a capacidade de celebrar tratados internacionais continuou a ser, 

assim como sempre foi em todas as constituições republicanas, exclusiva do 

Presidente da República.  

 
Em matéria de relações internacionais, a Constituição brasileira conta com os 
seguintes dispositivos de interesse: o artigo 21.I, determina competir ‘à União 
manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 
internacionais’. Em consonância com esta prerrogativa da União, está o artigo 84, 
em seus incisos VII e VIII: ‘Compete privativamente ao Presidente da República: 
VII – manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 
diplomáticos; VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos 
a referendo do Congresso Nacional’. Finalmente, nota-se que o artigo n. 25, 
parágrafo 1º, confere aos estados ‘as competências que não lhes sejam vedadas 
por esta Constituição’ (Prazeres, 2004, p. 296). 
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 Há uma discussão jurídica acerca do artigo nº 52.V, que versa sobre 

a capacidade do Senado Federal de “autorizar operações externas de 

natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

do Territórios e dos Municípios” (Brasil, 2005, p. 61). No entanto, esses 

acordos de natureza financeira não são tratados internacionais, e sim 

contratos. Caso fossem tratados, teriam de ser aprovados pelas duas casas 

legislativas, assim o artigo nº 49.I determina. De qualquer modo, é 

importante ressaltar que, em caso de não pagamento dos compromissos 

assumidos em contratos de empréstimos de entes subnacionais aprovados 

pelo Senado Federal, a República Federativa do Brasil – sujeito de Direito 

Internacional – é responsabilizada.  

 Essa situação em particular chama atenção para o problema da 

institucionalização das ações internacionais de estados e municípios 

brasileiros. Além desses contratos, é comum que unidades subnacionais do 

Brasil assinem convênios e protocolos de intenção com entidades 

subnacionais estrangeiras e outros atores. De acordo com Vigevani,  

 
As constituições estaduais, assim como as Leis Orgânicas dos Municípios, não 
absorvem o debate específico sobre o tema, mas constata-se uma busca por parte 
do governo nacional e nas ações de facto de algumas instâncias subnacionais no 
sentido de adaptações, muitas vezes estimuladas pelos próprios acontecimentos 
(Vigevani, 2006, p. 3). 

 

Assim, estados e municípios sofrem diversos estímulos para engajar-

se em algum tipo de atividade internacional, aqui brevemente expostos. Por 

um lado, a globalização estimula que as localidades procurem se inserir na 

política e na economia global. As organizações internacionais, sejam elas 

intergovernamentais ou não-governamentais, também atuam no sentido de 

incentivar esse movimento. Como será exposto mais detalhadamente no 

próximo capítulo, instituições como o Banco Mundial estimulam o 

protagonismo de unidades subnacionais.  

As iniciativas partem também dos próprios governos locais e 

regionais, que acreditam muitas vezes que podem incorrer ganhos em sua 

atuação internacional, seja essa de natureza política, econômica ou cultural. 
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Esse quadro foi intensificado pela ampliação de suas agendas. Com uma 

gama maior de atividades a desempenhar, estados e municípios brasileiros 

buscaram novos meios de viabilizar suas políticas. Nesse sentido, Salomón 

(2007) defende que o principal elemento de formação da agenda externa 

desses atores é a externalização de competências internas. A atração de 

recursos de agências multilaterais, ao que tudo indica, parece se incluir 

nesse caso. Contudo, como mostrará o capítulo 4, há opiniões divergentes. 

O governo central, por sua vez, passou a compartilhar maior 

quantidade de competências com estados e municípios a partir da 

Constituição Federal de 1988, muito embora a política externa não seja uma 

delas.  

Apesar da determinação constitucional, é indubitável que, a partir da 

segunda metade da década de 1980, as unidades subnacionais brasileiras 

passaram a desenvolver atividades internacionais, nem todas fora das 

previsões legais. Estados e municípios encontram meios, mais ou menos 

institucionalizados, de viabilizarem essas ações12.  

A atividade internacional das unidades subnacionais, no entanto, vai 

além dos acordos formais. Abarca todo um leque de atividades 

paradiplomáticas, como viagens, abertura de escritórios no exterior, 

promoção de exportações, atração de investimentos, participação em 

eventos internacionais, como fóruns e conferências, participação em 

organizações transnacionais, envolvimento nos processos de integração 

regional, promoção de atividades culturais, entre outras. 

 A partir desse quadro, o Itamaraty teve de encontrar maneiras de 

lidar com o que prefere chamar de “diplomacia federativa”. Logo, é 

                                                
12 Guimarães (2006) fala do vazio jurídico dos acordos firmados pelas unidades subnacionais 
brasileiras. Tatiana Prazeres cita uma opção sugerida pelo Itamaraty na celebração de acordos 
formais. Seria a assinatura de ajustes complementares com as partes de um tratado internacional, 
por parte do estado federado, abrangendo matéria determinada pelo mesmo. O ajuste 
complementar pode, de fato, chegar a determinar o estado ou município como órgão executor do 
acordo. 
Ainda de acordo com a autora, outra solução é que as unidades subnacionais brasileiras celebrem 
acordos de Direito Internacional Privado. Desse modo, as partes envolvidas teriam de ser pessoas 
de direito privado, como associações e fundações. Apesar de trazer o benefício de agregar 
formalidade ao acordo, há o inconveniente de o estado ou município precisar de um intermediário. 
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possível perceber que a postura da diplomacia brasileira em relação ao 

fenômeno foi reativa, assim como ainda continua a ser, segundo Pereira 

(Pereira, 2005, p. 149).  

Em 1997 o Itamaraty criou a Assessoria de Relações Federativas 

(ARF), com o objetivo de 

 
fazer a interface do Ministério de Relações Exteriores com os Governos dos 
Estados e Municípios brasileiros, com o objetivo de assessorá-los em suas 
iniciativas externas, tratativas com Governos estrangeiros, organismos 
internacionais e organizações não-governamentais (MRE, 2002, [online]). 

 
O órgão era ligado diretamente ao gabinete do Ministro de Relações 

Exteriores. Antes, essa função era dispersa entre outros departamentos. 

 Existem oito escritórios regionais subordinados à Assessoria: 

Escritório de Representação em Minas Gerais – EREMINAS; Escritório de 

Representação no Paraná – EREPAR; Escritório de Representação em 

Santa Catarina – ERESC; Escritório de Representação na Região Norte – 

EREMA; Escritório de Representação no Rio Grande do Sul – ERESUL; 

Escritório de Representação no Nordeste – ERENE; Escritório de 

Representação no Rio de Janeiro – ERERIO; Escritório de Representação 

em São Paulo – ERESP (MRE, 2008, [online]).   

 Em 2003, o órgão passou a se chamar Assessoria Especial de 

Assuntos Federativos e Parlamentares (AFEPA), agregando também a 

função de tratar das relações parlamentares. Vigevani (2006) afirma que 

ainda é cedo para analisar os resultados da medida. 

 No mesmo ano, a preocupação do governo central com o assunto 

ficou patente com a criação da Assessoria de Cooperação Internacional 

Federativa. Essa foi substituída posteriormente, em 2004, pela Subchefia de 

Assuntos Federativos, ambas ligadas à Presidência da República. 

Há uma grande preocupação, por parte do Itamaraty, com a 

manutenção de sua exclusividade como formulador de política externa. 

Além disso, o órgão deseja manter a coerência das atividades internacionais 

desenvolvidas pelo Brasil, seja em que nível de governo for. 
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A adoção da postura de acompanhamento da “diplomacia federativa” 

em si não é problemática. Pelo contrário, é altamente desejável, 

especialmente numa federação, em que é esperado que os poderes exerçam 

controle mútuo. No entanto, é possível questionar a maneira como esse 

controle foi viabilizado nos últimos anos.  

Primeiro, pois falta ao Itamaraty uma postura pró-ativa. A posição de 

agir a partir das políticas desenhadas pelas unidades subnacionais 

demonstra que o órgão ainda está se adaptando a nova conjuntura. 

Demonstra ainda que a política do Ministério quanto a “diplomacia 

federativa” ainda tem que desenvolver diretrizes mais claras, para poder dar 

ensejo a políticas mais eficientes por parte do governo central. O diplomata 

José Alexandre Lopes Pereira admite que “a velocidade com a qual se deu o 

aumento dessa procura por informação, por parte de governos subnacionais 

(...) não foi acompanhado por uma oferta adequada” (Pereira, 2005, p. 151). 

Além disso, falta ao Itamaraty ouvir as vozes das unidades 

subnacionais na formulação da política externa. É preciso desenvolver 

mecanismos de diálogo que permitam aos entes federados apresentar suas 

posições e interesses para que a política externa colocada em prática possa 

ser mais democrática. 

Esses problemas decorrem, naturalmente, do fato da paradiplomacia 

no Brasil ser um fenômeno recente. Nos próximos capítulos, será 

investigada uma das atividades mais comuns das unidades subnacionais 

brasileiras: a captação de recursos externos. 
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3. Fontes de financiamento externo: as agências 

multilaterais de crédito 

 

 O Capítulo anterior dedicou-se a explorar conceitualmente a natureza 

dos atores subnacionais e das atividades paradiplomáticas. A discussão 

aprofundou-se no estudo dos estados e municípios brasileiros, e em diversas 

faces da sua relação com o governo federal. 

 O movimento de ascensão de novos atores na política mundial foi 

contextualizado dentro da globalização. É com esse pano de fundo que o 

poder dos Estados é questionado, a soberania deixa de ser absoluta, e novos 

atores adquirem protagonismo. 

 Obviamente, a proliferação de atores nas relações internacionais 

gerou um quadro complexo, em que são necessárias novas soluções para a 

governança global. Nesse sentido, os velhos mecanismos vigentes na ordem 

internacional são revistos, e novos são criados. 

 O presente capítulo pretende explorar um desses mecanismos, o de 

financiamentos com foco em questões de desenvolvimento administrado 

por agências multilaterais de crédito. As modalidades de empréstimos 

foram adaptando-se ao longo das décadas para ajustar-se às novas 

realidades, o que envolveu direta e indiretamente as unidades subnacionais. 

 Uma vez que o foco é analisar a atração desses recursos por parte das 

unidades subnacionais do Brasil, o trabalho concentrar-se-á nas duas 

principais agências multilaterais financiadoras do país: o Banco Mundial e 

o Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

 A seção 3.1 analisa as agências internacionais de crédito sob a ótica 

dos regimes internacionais, o que será importante para as conclusões a que 

chegará o trabalho. A seção seguinte dedica-se a introduzir o Banco 

Mundial e o BID, em seus histórico e funcionamento. A parte 3.3 estuda a 

relação das duas agências em questão com o Brasil, explicando, por meio 

do histórico, como se chegou ao quadro atual, em que ambas as instituições 
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conferem grande importância aos empréstimos diretos e indiretos aos atores 

subnacionais. 

 

3.1. Os regimes internacionais e as agências multilaterais de crédito 

 

 O século XX assistiu a proliferação não somente de atores no sistema 

internacional, mas também de temas que passaram a ser tratados de maneira 

conjunta. A globalização, nas últimas décadas do século, intensificou esse 

movimento, trazendo o que Keohane e Nye chamaram, já na década de 

1970, de “interdependência complexa”. 

 A maior complexidade da agenda internacional causou uma 

multiplicação dos mecanismos de governança e um refinamento dos 

previamente existentes. A cooperação internacional foi ampliada em 

assuntos tão diversos como meio ambiente, educação, economia, e energia 

nuclear. Uma definição de cooperação é que ela é “um fenômeno que 

ocorre quando os atores ajustam seu comportamento às preferências, atuais 

ou antecipadas, de outros, através de um processo de coordenação de 

políticas” (Ferreira, 1998, p. 18). A coordenação de políticas, não é, de 

maneira alguma, um processo automático. Pelo contrário, é fruto da ação 

política deliberada, executada por atores que acreditam que obterão 

benefícios por meio da cooperação.  

 Quando a cooperação em certa área se torna algo recorrente, ou seja, 

quando os atores envolvidos observam a existência de um padrão, eles 

criam, com diferentes níveis de formalidade, princípios, regras e 

procedimentos para facilitar futuros contatos similares. A cooperação em 

alguma área das relações internacionais pode seguir desde normas 

costumeiras do Direito Internacional, até determinações de organizações 

intergovernamentais ou mesmo supranacionais. 

 Na literatura de Relações Internacionais, um conceito muito 

importante, no que concerne a governança global, é o de regimes. De 

acordo com Ruggie, regime é “um conjunto de expectativas mútuas, regras 
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e regulamentações, planos, energias organizacionais e comprometimentos 

financeiros, que foram aceitos por um grupo de Estados” (Ibid, p. 20). 

 Oran Young (1998), por sua vez, define regimes como 

 
Social institutions governing the actions of those involved in specifiable activities 

or sets of activities. Like all social institutions, they are practices consisting of 

recognized roles linked together by clusters of rules or conventions governing 

relations among the occupants of these roles (Young, 1998, p. 12). 
 
Apesar de as definições variarem, os autores concordam que o nível de 

institucionalização varia de regime para regime. Um regime não 

necessariamente precisa ser acompanhado pela formação de uma 

organização internacional, embora esse seja geralmente o caso.  

Os regimes determinam direitos e deveres para as partes envolvidas. 

Desse modo, são responsáveis pelas oportunidades disponíveis em 

determinada área, e por isso são alvo de intenso debate entre os seus 

responsáveis. Como os principais atores do sistema internacional são os 

Estados, os regimes e suas determinações se aplicam primeiramente a eles.  

Young argumenta que os Estados têm a responsabilidade de garantir 

que as partes envolvidas naquela área específica ajam de acordo com as 

regras do regime. Nesse sentido, “it follows that implementing the terms of 

international regimes commonly involves a two-step procedure, a 

phenomenon that is less characteristic of institutional arrangements at the 

domestic level” (Ibid, p. 13). Depois de ter negociado as regras do regime 

no plano internacional, os Estados teriam que gerar mecanismos internos 

para garantir que os atores que irão participar do regime seguirão as 

determinações previstas nos acertos feitos.  

Internamente, essas determinações se materializam em 

regulamentações e sistemas de incentivos. Nas palavras de Young, 

 
Regulations are administrative directives promulgated by public authorities and 

specifying conditions under which certain actors are to operate on a day-to-day 

basis. They are widely used to translate rights and rules formulated in general 

terms into working managerial arrangements applicable to real-world situations. 

Incentive systems (…) are penalties and rewards employed by public authorities 

for the purpose of altering the behavior of actors in desired directions” (Ibid, p. 
17). 
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A breve discussão sobre regimes feita acima será muito reveladora 

para compreender o funcionamento das agências multilaterais de crédito, 

sua relação com o Brasil, e posteriormente a relação de ambos com as 

unidades subnacionais. Os argumentos expostos serão retomados para que 

se possa fazer uma análise da atuação de estados e municípios brasileiros na 

atração de recursos externos. 

O Banco Mundial e o BID podem ser entendidos como fazendo parte 

de um regime que envolve a concessão de financiamentos com fins de 

desenvolvimento. Apesar de terem sido criados em contextos diferentes e 

tenham características distintas, como será observado a seguir, as duas 

instituições foram aproximando-se ao longo das décadas, e atualmente 

atuam, na América Latina, em estreita cooperação. A seguir, o histórico de 

cada um deles. 

 

3.2. O histórico das agências multilaterais de créditos  

 

3.2.1 Banco Mundial 

 

3.1.1.1 Histórico 

 

 A criação do Banco Mundial está diretamente ligada à nova ordem 

econômica mundial construída com os escombros da Segunda Grande 

Guerra. As regras estabelecidas pela hegemonia britânica, como o padrão 

ouro, haviam erodido, e estava claro que era preciso criar novos princípios 

para regular as relações comerciais, financeiras e monetárias do sistema. A 

percepção dos responsáveis pela engenharia da ordem gerada em Bretton 

Woods era que o conflito havia sido causado, em grande medida, pelos 

resultados econômicos decepcionantes dos países e pelos “nacionalismos a 

que tinha levado a falta de abertura entre as economias” (Campos, 1999, p. 

510). Desde a Grande Depressão, na década de 1930, as taxas de 

investimentos decaíram, inibindo a atuação do setor privado. 
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 A primeira proposta para a criação de uma instituição de crédito, o 

então chamado Banco para a Reconstrução e Desenvolvimento das Nações 

Unidas e Associados, foi apresentado à administração estadunidense por 

Harry Dexter em agosto de 1943. A idéia básica era apoiada pelo 

representante britânico em Bretton Woods, John Maynard Keynes, para 

quem “após a reconstrução, o segundo objetivo seria desenvolver os 

recursos e a capacidade produtiva do mundo, com referência especial aos 

países menos desenvolvidos” (Araújo, 1991, p. 3). De acordo com Paulo 

Roberto de Almeida (2003),  

 
o Banco Mundial deveria ocupar-se dos financiamentos de longo prazo a taxas 
reduzidas, de forma a permitir investimentos de um certo vulto a países desejosos 
de engajar recursos em obras de infra-estrutura ou em projetos de longa 
maturação (Almeida, 2003, p. 36). 

 
 A visão não era compartilhada por todos os países aliados. A União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) acabou por não se associar à 

instituição. Apesar das diferentes concepções quanto ao seu funcionamento, 

europeus e estadunidenses chegaram a um acordo e desse modo foi criado, 

em 1945, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, 

contando então com a adesão de 41 países. O seu Estatuto de criação 

recebeu um caráter vago, com divergências entre os membros em como 

consolidar os objetivos tanto de “reconstrução” quanto de 

“desenvolvimento”. A conseqüência positiva disso, no entanto, é que a 

instituição ganhou em termos de flexibilidade de ação, o que é 

especialmente desejável para um modelo inédito de banco internacional. 

 Algumas transformações pelas quais o Banco Mundial passou 

envolvem mudança de ênfase por setor na concessão de empréstimos e de 

composição por países e continentes. Além disso, a instituição passou por 

algumas reformas administrativas importantes. Na análise de Aloísio de 

Araújo,  

 
De alguma maneira, o Banco Mundial transformou-se a medida que se 
transformavam as economias dos países em desenvolvimento, tomava ímpeto o 
processo de descolonização e se alteravam as preocupações acadêmicas dos 
economistas ligados às questões de desenvolvimento (Araújo, 1991, p. 14). 
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 As operações da instituição iniciaram-se em 1946, ainda de maneira 

modesta. Isso se explica, em parte, pelo problema da falta de clareza quanto 

aos objetivos e responsabilidades do Banco, especialmente no que diz 

respeito a conflitos de atribuições com a outra instituição criada em Bretton 

Woods, o Fundo Monetário Internacional (FMI)13. A título de ilustração, 

cabe observar que a entrada dos países Banco Mundial estava condicionada 

ao ingresso no FMI. O Banco acabou, de fato, num momento inicial, 

assumindo um papel secundário, de “indutor de investimentos privados e de 

supridor de recursos para a execução do Plano Marshall” (Ibid, p. 10). 

 Nos primeiros anos, até metade da década de 1950, um volume 

significativo de recursos foi dirigido para a reconstrução européia14. 

Entretanto, o papel do Banco foi perdendo relevo frente ao maior volume de 

recursos injetados no continente pelo Plano Marshall, e pela própria 

recuperação das economias da região. Além disso, o momento apresentava 

dificuldades para a obtenção de recursos por parte do Banco Mundial junto 

à comunidade financeira (Lichtensztejn & Baer, 1987, p. 139).  

 Superado esse período inicial, o Banco Mundial começou a ganhar 

configuração mais semelhante à atual. Nos primeiros anos, por exemplo, os 

empréstimos não tinham condicionalidades e não estavam vinculados a 

projetos, o que foi banido quase que por completo a partir de 1957.  

 A recuperação dos países europeus fez com que o Banco, 

efetivamente, se focasse mais em questões relacionadas a desenvolvimento. 

Nesse sentido, a maior parte dos empréstimos passou a direcionar-se a 

países em desenvolvimento, o então chamado “Terceiro Mundo”. A 

América Latina como um todo foi a grande beneficiária, tendo recebido 

dois terços dos fundos na década de 1960. O Brasil, em particular, gozou 

sobremaneira desse momento. O setor então privilegiado era o de infra-

estrutura, que recebia demasiada atenção dos funcionários da instituição, 

                                                
13 A terceira instituição que seria criada em Bretton Woods, a Organização Internacional de 
Comércio, acabou por não se concretizar porque o congresso estadunidense vetou a entrada do país 
na instituição. 
14 Até 1956, 65% das verbas foram destinadas para países europeus. 
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deixando de lado, momentaneamente, outras áreas de importância 

fundamental para o desenvolvimento15 de uma economia. De acordo com 

Lichtensztejn & Baer, 

 
O desenvolvimento, portanto, era equivalente ao processo de modernização (este 
era entendido como industrialização impulsionada pela iniciativa privada). Nessa 
inter-relação entre os grandes objetivos estratégicos (desenvolvimento-
modernização-industrialização), o Banco convertia a infra-estrutura no nexo 
primordial que articulava tais propósitos com o requisito imediato de incrementar 
a questão do crescimento econômico (Lichtensztejn & Baer, 1987, p. 177). 

 
 O Banco passou por outra mudança significativa a partir de 1968, 

com a eleição do ex-Secretário de Estado americano, Robert McNamara, 

para o cargo de Presidente da instituição. Houve alterações tanto na 

filosofia quanto no modo de atuação do Banco Mundial. Segundo Aloísio 

de Araújo, 

 
(...) a gestão McNamara coincide, grosso modo, com uma era de certa desilusão 
acerca do ‘desenvolvimentismo’; alguns poucos países haviam avançado no ramo 
da industrialização, e mesmo estes viram alargar a distância que os separava dos 
desenvolvidos. (...) emerge daí uma preocupação específica com a pobreza. Esta 
era vista anteriormente como um fenômeno indesejável que desapareceriam 
gradualmente com a ocorrência do crescimento econômico. Isto não tendo 
ocorrido, (...) contrapunham-se as novas idéias de outros, que julgavam 
necessário atacá-lo através de políticas demográficas ou ainda como estímulos a 
setores considerados capazes de simultaneamente aumentar o bem-estar social e 
contribuir para a melhoria do perfil da distribuição de renda: saúde e educação, 
por exemplo (Araújo, 1991, p. 15) [grifos do autor]. 

 
 Desse modo, o Banco Mundial adotou duas linhas de estratégia 

básicas: a satisfação das necessidades básicas, com investimentos em 

capital humano, e o desenvolvimento de áreas rurais. Para viabilizar tal 

tarefa, McNamara logrou obter o aumento significativo dos fundos a 

disposição da instituição. Como conseqüência, o Banco passou a adotar 

uma postura mais pró-ativa, deixando de apenas analisar os projetos a ele 

apresentados, e passando a identificar e propor projetos aos seus Membros, 

postura essa que se mantém até hoje. 

 A eleição de Ronald Reagan para a presidência dos Estados Unidos 

em 1980 trouxe novas mudanças para o Banco. O triunfo do neoliberalismo 
                                                
15 Por ser fruto de profundos e longos debates, ainda inconclusivos, na disciplina de Economia, 
este trabalho abster-se-á de prover definição para o termo “desenvolvimento”. 
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gerou mecanismos, postos em prática por parte da instituição, que 

buscavam alterar a política econômica dos países receptores de 

empréstimos. As medidas envolviam “a liberalização interna e externa (...), 

a redução das despesas públicas e as privatizações, bem como ainda 

medidas nos campos cambial e monetário, com desvalorizações (...) e o 

aumento das taxas de juro” (Campos, 1999, p. 522). Assim, ocorreu a 

escalada de condicionalidades na concessão de empréstimos, parte das 

políticas de ajustamento estrutural, que tantas críticas suscitaram ao redor 

do mundo. Além disso, apareceram condicionalidades cruzadas com os 

empréstimos do FMI, o que, a princípio, não é permitido pelos seus 

estatutos. 

 Esse momento coincidiu com a chamada “década perdida” na 

América Latina. O contexto de dificuldade econômica dos países da região 

ampliou a necessidade por crédito dessas economias. Logo, o Banco 

Mundial e o FMI foram requisitados para ajudar. No entanto, a atuação 

desses órgãos foi considerada longe da ideal por diversos analistas, que 

criticaram o atraso das instituições em oferecer ajuda, além da própria 

natureza das condicionalidades, interpretada como intervencionista e 

excessiva.  

 Nos anos 1990, o Banco incorporou preocupações ambientais à sua 

filosofia. Além disso, trouxe de volta preocupações sociais. Ao longo da 

década, a instituição flexibilizou as orientações neoliberais, passando a se 

preocupar também com a melhoria da gestão governamental. 

 

3.1.2.2. Características 

 

 O Banco Mundial conta, em 2008, com 185 países-membros. Todos 

eles são acionistas; o funcionamento é similar ao das sociedades anônimas. 

Cada um dos Membros tem uma porcentagem diferente. Os cinco maiores 

deles, França, Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos são 

responsáveis por indicar, cada um, um diretor executivo. Os outros países 
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são representados por outros 19 diretores executivos. Todos os 24 diretores 

executivos formam o Conselho de Diretores (Board of Directors), órgão 

que se reúne ao menos duas vezes por semana para supervisionar as 

atividades do Banco. 

 As diretrizes gerais de atuação do Banco Mundial são determinadas 

em reuniões anuais do Conselho de Governadores (Board of Governors), 

cujos membros são geralmente os ministros de finanças ou de 

desenvolvimentos dos acionistas (Banco Mundial, 2008[online]).  

 A sede do Banco Mundial é em Washington, capital dos Estados 

Unidos, porque o seu Estatuto determina que a administração central da 

instituição teria sede no território do maior acionista. Há analistas que 

observam que a escolha pela capital do país, e não por Nova Iorque, onde 

está parte da ONU, marca a relação estreita entre o Banco Mundial e o FMI 

e o Departamento de Tesouro Norte-Americano. 

O apoio do Banco Mundial é dado  

 
apenas aos países membros e em termos ‘oficiais’: a projetos dos Estados ou com 
garantias dadas pelos Estados ou pelos Bancos centrais, estando o apoio ao setor 
privado cometido à Sociedade Financeira Internacional. (...) Os empréstimos não 
poderão exceder 100% do capital subscrito, acrescidos dos recursos e dos 
excedentes do Banco; e são geralmente de 10 a 20 anos, com um período de graça 
de quatro anos” (Campos, 1999, p. 515).  

 
 Os empréstimos são destinados apenas a países de renda per capita 

abaixo de um nível que é fixado pelo Banco, e em casos em que o capital 

não seria obtido a condições mais favoráveis no mercado. Quando um 

membro ultrapassa o nível de renda per capita determinado, diz-se que ele 

“se graduou”. 

 A preocupação com o desenvolvimento faz-se presente não apenas 

na escolha dos projetos, mas também em sua avaliação posterior, no 

monitoramento dos recursos, e na obrigatoriedade de abertura de editais 

públicos para a aquisição de bens e serviços. 

 

3.2.2. Banco Interamericano de Desenvolvimento 
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3.2.2.1 Histórico 

 

 “A criação do BID reveste-se de características bastante diferentes, 

muito embora suas funções e objetivos sejam os mesmos do Banco 

Mundial, variando obviamente sua área de atuação e conseqüentemente a 

sua escala” (Araújo, 1991, p. 21). A idéia de criação de uma instituição para 

ajudar a promover o desenvolvimento da América Latina deu-se bem antes 

de sua concretização. A primeira proposta de um banco regional nasceu 

ainda no século XIX, durante a I Conferência Pan-Americana, de 1890.  

 Seguiram-se diversas outras concepções no mesmo sentido, 

sistematicamente sendo negadas pelos Estados Unidos. Nos anos 1950, 

finalmente, a idéia começou a ganhar força, a partir de uma proposta do 

Presidente brasileiro Juscelino Kubitschek (1956-1961). O desenho então 

proposto baseava-se na configuração do Banco Mundial (Tussie, 1997, p. 

21). 

 Os pedidos cada vez mais insistentes dos países latino-americanos 

para a criação de uma agência de fomento exclusiva para a região foram 

gerados por uma série de razões. A primeira dela foi a perda da importância 

do continente nas organizações internacionais com o acesso dos recém-

independentes países da África e da Ásia. Além disso, por sua condição, 

esses mantinham laços muito estreitos com suas ex-colônias, o que 

favorecia seu poder de barganha dentro dos órgãos multilaterais. No Banco 

Mundial, por exemplo, a América Latina, que representava cerca da metade 

dos membros, perdeu importância relativa, o que obviamente afetou o seu 

acesso a recursos.  

 Outro motivo para a criação de um banco regional foram as teses 

cepalinas. A Cepal, a Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe, órgão criado em 1948, subordinado ao Conselho Econômico e 

Social da ONU, reunia eminentes economistas desenvolvimentistas. 

Baseada em idéias como a quanto a desvalorização dos termos de troca, a 

Cepal começou a questionar a posição da América Latina no mundo como 
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exportadora de matérias-primas e importadora de produtos industrializados. 

“Assim, não poucas eram as divergências com o Banco Mundial, que ainda 

não tinha se convertido ao ‘desenvolvimentismo’, quanto ao governo norte-

americano” (Araújo, 1991, p. 21).  

 A terceira grande razão é o fato de que houvera, na segunda metade 

da década de 1950, uma queda significativa dos fluxos de investimentos 

para a América Latina, principalmente por após o fim da Guerra da Coréia 

(1950-1953) e com a queda dos preços mundiais do café. Essa carência por 

recursos decerto inviabilizava a modernização das economias da região 

proposta pela Cepal. Uma publicação da Cepal de 1954, chamada “A 

Cooperação Internacional na política de Desenvolvimento Latino-

Americana”, chamava atentava para a necessidade de a região receber 

recursos oriundos de bancos internacionais enquanto a poupança privada 

dos Estados Unidos e de outros países não se fortalecia. Argumenta-se que 

para manter o extraordinário crescimento econômico observado entre 1945 

e 1952 na região, as economias precisariam de investimentos na ordem de 

20% do PIB. Contudo, como os recursos próprios não seriam capazes de 

suprir essa demanda, seria necessária a atuação de um banco internacional, 

ao menos no curto prazo (Nações Unidas, 1954, passin). 

 O Banco Mundial e os Estados Unidos representavam, como já foi 

dito, o principal obstáculo para a criação do banco regional da América 

Latina. Entretanto, a insistência dos líderes da região acabou combinando-

se com a decisão estadunidense de fomentar o desenvolvimento e combater 

a pobreza no continente como forma de fazer frente à ameaça comunista 

(Dell, 1972, p. 27). Dessa forma, em 1959, foi criado o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID).  

 Os temores do Banco Mundial quanto à existência de um banco com 

atribuições similares  

 
revelaram-se infundados, mas não totalmente: é evidente que o BID transformou-
se em prazo relativamente curto num organismo tão importante para a América 
Latina quanto o Banco Mundial. Depois de alguns anos que se praticou uma 
divisão informal de trabalho onde cada um dos bancos tinha suas prioridades 
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setoriais, já em 1968 era crescente o overlap, e os empréstimos aprovados pelo 
BID tinham um valor total semelhante aos comprometimentos do Banco Mundial 
na América Latina. A partir daí, a competição dos dois bancos tornou-se mais 
intensa, sobretudo mais recentemente, quando começaram a escassear projetos 
mais viáveis (Araújo, 1991, p. 24). 

 
 O BID foi aumentando o volume de recursos a sua disposição ao 

longo das décadas. Nos anos 1980, no entanto, a instituição teve problemas 

para lidar com a chamada Crise da Dívida. Sua dificuldade era em adaptar-

se às exigências da época. Diferente do Banco Mundial, no BID as 

economias em desenvolvimento têm mais peso, e por isso foram capazes de 

oferecer maior resistência às políticas neoliberais que os Estados Unidos tão 

veementemente insistiam ser a melhor opção para lidar com os problemas 

de balanço de pagamento. Além disso, sendo o banco regional mais fraco 

politicamente que o Banco Mundial, não tinha a força necessária para impor 

os ajustes estruturais e outras condicionalidades liberalizantes.  

 Essa posição, no entanto, acabou por ser custosa para o BID, que 

teve seus recursos exauridos. Para solucionar esse problema, a instituição 

teve de que aceitar uma maior intervenção estadunidense.  

 

3.2.2.2. Características 

 

 A Assembléia de Governadores é o principal órgão do BID. Cada 

país membro nomeia um governador, cujo poder de voto é proporcional a 

sua participação acionária no Banco. “Os 26 países da América Latina e do 

Caribe que são membros do Banco detêm 50,02% do poder de voto. O 

maior acionista são os Estados Unidos, com 30,01%” (BID; 2008 [online]). 

A supervisão das atividades do BID é feita pela Diretoria Executiva, cujos 

membros, os diretores executivos, são nomeados pelos Governadores.  

 Grosso modo, há duas grandes diferenças quanto as funcionamento 

do BID e do Banco Mundial. A primeira diz respeito à existência de 

membros “extra-regionais”, ou seja, de países fora da América. Essa norma 

foi criada em 1972, e foi importante não apenas para ampliar a oferta de 

recursos do BID, mas também para diminuir relativamente a importância 
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dos Estados Unidos na instituição, que deixou de ser o único país 

desenvolvido associado. A segunda diferença diz respeito à existência de 

operações de assistência técnica, alvo de antigas reivindicações dos países 

latino-americanos, e que não são previstas pelo Banco Mundial. 

 

3.3. Relação do Brasil com o Banco Mundial e com o BID 

 

Em introdução escrita para o livro “A cooperação técnica e 

financeira internacional”, de Bernardo Cabral, o ex-chanceler brasileiro 

Luiz Felipe Lampreia (1995-2001) escreveu que  

 
Apesar de relativamente pouco conhecida pelo público, a Cooperação 
Internacional desempenhou, nos últimos cinqüenta anos, um papel fundamental 
no desenvolvimento do País, cobrindo desde a modernização do aparato 
tecnológico-produtivo até temas sociais (Cabral, 1998, p.I). 

 
Segundo ele, ao longo da experiência das décadas, o governo brasileiro foi 

aprimorando seus instrumentos institucionais para melhor lidar com os 

recursos obtidos em agências multilaterais de crédito. O país desenvolveu 

mecanismos para normatizar a tomada de empréstimos. Para ele, a 

existência desses mecanismos potencializa o aproveitamento dos recursos. 

Além disso, Lampreia afirma que a experiência brasileira foi inovadora na 

América Latina, e por isso serviu de modelo para outros países da região e 

do resto do mundo. 

 Ao longo das décadas, o Brasil aprendeu a utilizar os financiamentos 

como um dos instrumentos para atingir seus objetivos estratégicos. Por 

outro lado, agendas e prioridades das próprias agências multilaterais, que, 

muitas vezes, incluíam temas relativamente novos, como meio ambiente e a 

situação da mulher na sociedade, serviram para modernizar as políticas 

brasileiras.  

 A interação com o país também trouxe benefícios para o Banco 

Mundial e o BID. As agências cooperam com diversos atores do país para 
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elaborar os seus planos periódicos de investimento16. São consultados 

órgãos do governo federal, dos governos subnacionais, da sociedade civil e 

da iniciativa privada. Assim, conjugam esses interesses com as suas 

próprias diretrizes e prioridades para acordar os setores que serão 

privilegiados, o destino de recursos, as modalidades de empréstimo, e 

detalhes sobre o financiamento. Sobre a atuação no Brasil nas últimas duas 

décadas, a Estratégia do BID para o Brasil afirma que  

 
(...) o Banco teve de ajustar o seu enfoque estratégico em mais de uma 
oportunidade a fim de manter a sua relevância no país e de maximizar a sua 
contribuição. (...) isso exigiu ajustes contínuos na seleção das áreas de ação e 
mecanismos (BID, 2004, p. 30). 

 
A Estratégia Para o País do Banco Mundial segue a mesma linha: 

 
À medida que o contexto do Brasil muda, o governo revê as formas de 
envolvimento do Grupo Banco Mundial, de modo necessário e adequado, por 
intermédio da COFIEX17, levando em conta as prioridades de longo prazo, a 
vantagem comparativa do Banco e as áreas nas quais a instituição pode agregar 
valor (Banco Mundial, 2008, p. 22). 

 
 Mais recentemente, o Brasil beneficiou-se de um diálogo mais 

próximo entre Banco Mundial e BID, o que envolveu o desenho de suas 

estratégias para o país. Desse modo, foi possibilitada uma divisão de 

tarefas, em que cada banco se especializa nas áreas em que possui 

vantagens comparativas. Foi assim, por exemplo, que quanto o 

financiamento a governos subnacionais, o Banco Mundial passou a se 

concentrar mais em estados, e o BID, mais em municípios.  

 No entanto, as relações do Brasil com o Banco Mundial nem sempre 

foram cordiais. A seguir, um breve histórico da relação do país com esse 

banco e com o BID. 

 

3.3.1. Relação do Brasil com o Banco Mundial 

 

                                                
16 No caso do Banco Mundial, são as chamadas Estratégias de Assistência Financeira ao País 
(EAP). No caso do BID, esses planos são denominados Estratégias do Banco. 
17 COFIEX é a Comissão de Financiamentos Externos, subordinada ao Ministério do 
Planejamento. Seu papel e funcionamento serão explicados no capítulo 3. 
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 A relação do Brasil com o Banco Mundial passou por momentos de 

tensão ao longo das décadas. Em trabalho escrito em 1991, Aloísio Araújo 

afirma que, até então, o contato foi mais acidentado que pacífico (Araújo, 

1991, p. 5). 

 Nos primeiros anos de funcionamento da instituição, como 

explicitado acima, o Banco focou-se mais na reconstrução da Europa. O 

primeiro empréstimo para o país foi em 1949. No entanto, “(...) entre 1950 

e 1964, houve oito anos em que nenhum empréstimo ao Brasil foi 

aprovado, não obstante a escassez de divisas que acompanhava a economia 

brasileira desde o início da década de 1950” (Ibid, p. 27). Segundo o autor, 

as respostas negativas deveram-se, na maioria dos casos, a questões 

políticas e/ou de política econômica. 

 Esse momento foi ultrapassado a partir de 1965. A superação das 

dificuldades somou-se a já citada recuperação das economias européias. De 

fato, na década de 1960, o Brasil tornou-se o maior mutuário do Banco 

Mundial na América Latina. O país apresentava-se, nesse momento, como 

uma ótima opção de investimentos. “O Brasil situava-se entre os países com 

taxas elevadas de crescimento e boas perspectivas em termos de 

rentabilidade, tanto nos setores tradicionais, como os de infra-estrutura, 

quanto nos chamados setores sociais” (Ibid, p. 27). Até essa década, a 

atuação do Banco no país concentrou-se nos setores de infra-estrutura, 

agricultura e infra-estrutural social. 

Nos anos 1970, a participação da América Latina decaiu dentro das 

operações do Banco. Mesmo assim, a relação do Brasil com o Banco 

Mundial na época pode ser considerada muito positiva. O Banco Mundial 

teve papel significativo no país, nessa época, no que concernem co-

financiamentos. Os setores que obtiveram maior volume de recursos foram 

a produção de aço, energia e fertilizantes. Mais de quatro bilhões de dólares 

de investimentos foram levantados desse modo entre 1974 e 1984. 

Posteriormente, essa forma de assistência decaiu de importância no Brasil. 
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Ao longo dessa década, no entanto, o Banco começou a adotar 

critérios para privilegiar os países com renda per capita mais elevada. A 

idéia era conceder prioridade a Estados com dificuldades em gerar 

poupança própria e em obter financiamentos que não fossem de agências 

multilaterais. O Brasil, como um país de renda média, acabou sendo 

prejudicado. Paradoxalmente, essa política trouxe inconvenientes para o 

Banco, que passou a focar a sua atuação em países como diminuto número 

de projetos viáveis.  

 Essa diretriz foi parcialmente alterada nos anos 1980. Em parte, 

porque os empréstimos aos países mais pobres atrasavam o crescimento da 

instituição. Outra razão para isso foi a nova mentalidade neoliberal, que, 

aliada ao desempenho desfavorável das economias dos países semi-

industrializados, como o Brasil, fizeram o Banco Mundial buscar 

alternativas para as modalidades de empréstimo até então existentes.  

 
Um resultado foi a instituição de uma modalidade de empréstimo de rápido 
desembolso (...), não vinculado a projetos, mas sujeito a condicionalidades 
severas e amplas, cujo objetivo final seria, em suma, fazer desaparecer daqueles 
países algumas características de sua estrutura econômica, julgadas incômodas e 
inconvenientes pelo staff e pela diretoria do Banco Mundial. De maneira geral, 
estas categorias relacionavam-se ao protecionismo, à organização administrativa, 
ao ‘excesso de regulação’ etc. O primeiro instrumento utilizado, ainda em 1980, 
foram os chamados empréstimos de ajuste estrutural (Structural Adjustment 
Loans – SAL) (Ibid, p. 37). 

 
Esses empréstimos envolviam grandes quantias, e tinham muitas 

condicionalidades, com alto grau de complexidade e de abrangência. Por 

essa razão, foram amplamente criticados por diversos países do mundo, que 

acreditavam que as exigências eram intrusivas e abusivas.  

A modalidade tornou-se impopular, especialmente nos países latino-

americanos. Exigiam um acordo prévio com o FMI, além de resultarem em 

altos custos para o cumprimento de todas as condicionalidades. No entanto, 

a Crise da Dívida na década de 1980 representou justamente um momento 

em que as economias da América Latina precisavam de uma opção para os 

dramáticos desequilíbrios nos balanços de pagamentos. 
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Incapaz perceber a tempo a gravidade da Crise, e oferecendo uma 

modalidade de empréstimo de ajuda bastante complicada e polêmica, o 

Banco Mundial acabou não tendo um papel de destaque na Crise da Dívida. 

Apesar de não ter contraído o empréstimo de ajuste estrutural da 

agência de crédito, o Brasil, em 1988, refinanciou sua dívida com os 

credores privados com intermediação da instituição, seguindo o esquema de 

co-financiamento, o que fortaleceu a posição do Banco no país. Assim, 

mesmo com os atritos que marcaram a década, o Banco logrou, ao final da 

mesma, fortalecer sua posição no país. Desse modo, conseguiu impor suas 

condicionalidades, que, ao contrário das do FMI, têm um alcance de longo 

prazo, buscando conduzir “o país ao crescimento auto-sustentado (e sadio)” 

(Ibid, p. 50).  

 Outros empréstimos feitos ao Brasil na época da Crise envolveram 

créditos de rápido desembolso para energia, agricultura e incentivo às 

exportações (Banco Mundial, 1994 p. 2).  

 Apesar de tudo, o país é um dos mais importantes mutuários do 

Banco Mundial, tendo recebido, até 1994, mais de 16 bilhões de dólares, 

num total de 186 empréstimos (Ibid, p. 5). A avaliação que o coube ao país 

fazer deduziu que, mesmo com todos os problemas, os empréstimos da 

instituição são mais vantajosos, economicamente, do que os da banca 

privada. 

 Com o processo de estabilização da economia, a partir do Plano Real 

(1994), as bases macroeconômicas do Brasil fortaleceram-se, e o mesmo 

ocorreu com as relações com o Banco Mundial, que se tornaram mais 

sólidas. Foi criada uma modalidade de empréstimo baseada na experiência 

brasileira, a chamada “SWAP no estilo brasileiro”18, por meio da qual a 

instituição apoiou o governo em suas políticas de desenvolvimento. 

 Na segunda metade da década de 2000, o Banco Mundial empresta, 

por ano, cerca de US$2 milhões, um valor diminuto se comparado aos US$ 

35 bilhões de financiamento provido anualmente pelo Banco Nacional de 

                                                
18 SWAP significa Sector Wide Approach, ou Abordagem Setorial Ampla. 
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Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No entanto, o Banco 

Mundial continua a desempenhar um papel importante no Brasil, pois, além 

do prover crédito para um país com escassa poupança, utiliza a ampla 

experiência e conhecimento de sua equipe técnica para ajudar o Brasil a, 

entre outras coisas, melhorar sua governança em vários níveis de governo, e 

encontrar os caminhos para o desenvolvimento sócio-econômico. 

 De fato, o governo federal requisitou ao Banco Mundial, que, para o 

quadriênio 2008-2011, 70% de seus recursos fossem direcionados para 

unidades subnacionais19. De acordo com a Estratégia 2008-2011 do Banco: 

 
O Governo Federal dispõe de recursos suficientes para financiar a maioria de suas 
prioridades e não é provável que necessite de empréstimos com base em políticas 
e desembolsos rápidos. No entanto, há uma grande demanda de assistência 
técnica do Banco por muitos ministérios, especialmente para aperfeiçoar o 
planejamento conceitual de seus programas e apoiar a sua implementação, 
monitoramento e avaliação (Banco Mundial, 2008, p. 24). 

 

 
Fonte: Banco Mundial, 2008, p. 33. 

 
O Banco temia, a princípio, que ao voltar a maior parte de seus recursos a 

unidades subnacionais, o engajamento do governo central decairia. 

Contudo, a experiência inicial tem sido muito positiva, até porque o Brasil 

detém um rigoroso mecanismo de controle sobre o endividamento de 

estados e municípios, que será analisado no capítulo 4. 

                                                
19 Como já mencionado anteriormente, quanto a unidades subnacionais brasileiras, o foco do 
Banco Mundial é mais nos estados. Isso foi uma requisição do próprio governo federal, que 
acredita que o acesso a financiamentos dessa instituição devem ser feitos apenas em casos 
especiais, como a inexistência de créditos disponíveis no Ministério das Cidades para a 
concretização de algum projeto. 
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A seguir, um quadro que resume as prioridades do Banco Mundial 

no Brasil entre 2008 e 2011: 

 

 

 O histórico da relação do Banco Mundial com o Brasil mostra que, 

apesar dos percalços, ambos amadureceram ao longo das décadas, o que 

gera uma situação em que a cooperação pode ser mais frutífera no caminho 

do país para o desenvolvimento. As metas da instituição para 2008-2011 

apresentam novos desafios, sobretudo porque o Banco passará a interagir 

mais proximamente com os estados, atores que não têm tanta experiência 

institucional na captação de recursos externos quanto o governo federal.  

 

3.3.2. Relação do Brasil com o BID 
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 A relação do Brasil com o BID certamente passou por menos 

dificuldades do que a com o Banco Mundial. O país foi, por grande parte do 

funcionamento da instituição, o seu maior tomador de recursos. Além disso, 

o Brasil, contando em 2008 com 10,84%20 do capital votante, tem peso 

considerável na administração do Banco. A importância do país é expressa 

na citação feita em documento do BID: 

 
A relação do Banco com o Brasil adquire singular importância porque, sendo o 
país o seu principal tomador de empréstimos, o desempenho da carteira e do 
programa de empréstimos influi de maneira considerável sobre as operações e 
sobre o fluxo líquido de fundos e a exposição creditícia do Banco (BID, 2004, p. 
58). 

 
Já no início das operações do Banco, o Brasil viu seus projetos 

aprovados, assumindo tão logo seu protagonismo dentro da instituição. 

A partir de 1971, o BID adotou preocupações distributivistas entre 

seus membros, o que resultou em regras crescentemente complexas para 

limitar o acesso dos países mais desenvolvidos ao crédito. “(...) a 

modalidade adotada foi excluir certos países de fontes de créditos 

privilegiadas e aplicar uma política de encargos diferenciados” (Araújo, 

1991, p. 31). Desse modo, as condições de empréstimo, como, entre outras 

coisas, a taxa de juros, os prazos de carência e os percentuais de 

contrapartida, passaram a variar de acordo com o nível de desenvolvimento 

do país. 

Nos anos 1980, com a Crise da Dívida da América Latina, o BID, 

assim como o Banco Mundial, teve dificuldades em lidar de maneira eficaz 

com a situação. Diferente de seu congênere, no entanto, os empréstimos do 

BID dessa época não tiveram uma escalada considerável de 

condicionalidades determinada pela orientação neoliberal dos Estados 

Unidos. Isso se deve, em parte, ao maior peso que as economias em 

desenvolvimento detêm dentro da instituição, e que conseguiram evitar as 

mudanças em questão.  

                                                
20 10,84% correspondem a 907.766 votos. 
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Mesmo assim, houve queda do volume de empréstimos para o Brasil, 

que, em 1988, não teve projetos aprovados. Desse modo, ao final da década, 

o país observava fluxo negativo de recursos com o Banco. Além disso, o 

próprio BID passava por momento complicado com o governo dos Estados 

Unidos, que tinha diversas críticas ao funcionamento do mesmo. Assim, os 

estadunidenses acabaram, nas negociações do Sétimo Aumento Geral dos 

Recursos, em 1989, impondo sua maior influência nos projetos como 

condição para ajudar os combalidos cofres da instituição.  

 
Na verdade, houve uma conjunção de fatores: de um lado, a inércia do BID face à 
crise da dívida (...); de outro, o ‘endurecimento’ do governo norte-americano, que 
se decidiu a enfrentar as evasivas do BID relativas ao engajamento reformista que 
lhe era exigido” (Ibid, p. 52) 

 
 Superada essa fase, a relação com o BID, assim com o Banco 

Mundial, passou por um processo de amadurecimento, especialmente 

depois da estabilização da economia. A transição que o BID fez em sua 

relação com o Brasil nos anos 1990 e na década seguinte fica clara em 

trecho retirado da Estratégia de 2004-2007:  

 
Depois de 1999, novas legislações e políticas, em especial a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e a decisão do governo de manter superávits primários, 
tornaram necessário um novo enfoque por parte do Banco, caracterizado por 
maior concentração nos organismos subnacionais capazes contrair novos 
empréstimos e por um ajuste no trabalho com o governo central que implicou em 
projetos de menor dimensão, incluindo operações de escala muito pequena e 
caráter inovador, focalizadas em áreas de alta prioridade e em operações ligadas a 
despesas vinculadas no Orçamento (setores sociais) (BID, 2004, p. 31). 

 
Não por coincidência, o BID também passa a focar suas atividades mais nas 

unidades subnacionais21. De maneira geral, o BID tem maior experiência 

com esses atores do que o Banco Mundial. Em 2004, os atores subnacionais 

representavam 38% dos empréstimos diretos e 56% dos indiretos22. Essa 

opção foi tomada em acordo com o governo federal. Além disso, a equipe 

                                                
21 O BID foca-se mais em municípios do que em estados na sua relação com unidades 
subnacionais brasileiros, embora atue também de maneira consistente com estados. Quanto aos 
setores de atuação como esses atores, o Banco especializou-se em problemas urbanos, ampliação 
de competitividade de pequenas e médias empresas e melhoria de gestão financeira. 
22 Nos empréstimos diretos, o estado ou município é o titular do empréstimo, e a União é o 
avalista. Nos empréstimos indiretos, a União é o mutuário em projeto que envolve o repasse dos 
recursos para unidades subnacionais. 
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técnica no Banco acredita que lidar diretamente com municípios e estados é 

positivo porque eles têm maior contato com a sociedade civil, dos cidadãos 

e das comunidades. Em questões onde há sobreposição de autoridade – 

certamente não são poucas, como evidenciou o capítulo anterior – o BID 

procura conciliar a atuação dos atores envolvidos nos projetos. 

 O BID fez questão de alinhar seus objetivos e estratégias às opções 

estratégicas das políticas de desenvolvimento do no governo eleito em 

2003, do Presidente Luís Inácio “Lula” da Silva, do Partido dos 

Trabalhadores. Desse modo, os três objetivos gerais para o triênio 2004-

2007 são:  

 
(a) promover um crescimento sustentado, estável e ambientalmente sustentável, 
(b) reduzir a pobreza, promover a inclusão social e uma maior igualdade social e 
regional, e (c) apoiar o fortalecimento institucional, promover a democracia e a 
participação dos cidadãos (BID, 2004, p. 2). 

 
O estudo do Banco Mundial e do BID e de suas relações com o 

Brasil revelou o funcionamento das instituições. Essas são de fundamental 

importância para um país em desenvolvimento como o Brasil, que detém 

escassa poupança e por isso depende de financiamentos externos. 

A cooperação com esses órgãos trouxe conseqüências para ambos, 

como foi demonstrado acima. O caminho trilhado por esses atores levou ao 

cenário atual, que é o objeto de estudo do presente trabalho: o 

financiamento dos Bancos para estados e municípios brasileiros. 

É certo que os financiamentos para atores subnacionais não são 

exclusividade do Brasil, o que mostra que os próprios Bancos incentivam a 

atuação desses atores (Iglesias, 2008, passin).  

De fato, muitas vezes, a iniciativa dos projetos a serem 

desenvolvidos com governos subnacionais parte dos próprios bancos. As 

representações das agências no Brasil identificam projetos em potencial, 

dentro de seus objetivos maiores, e apresentam para as autoridades do 

governo estadual ou municipal. Nesse sentido, acabam por incentivar o 

interesse desses atores em desenvolver não só os projetos em si, mas em 

cooperar com o plano internacional 
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Cabe sublinhar que o governo federal está de acordo e também 

incentiva essa modalidade. Para garantir que isso ocorra sem acarretar 

problemas para o país, o governo estabeleceu uma série de normas e 

mecanismos determinando como a atração de recursos das agências 

multilaterais de créditos deve ser realizada. Mais, os contratos devem passar 

pelo crivo do executivo e do legislativo do governo central. 

Além disso, há as regras próprias criadas pelos estados e municípios. 

A experiência demonstra que há grande interesse por parte desses atores de 

obter financiamento. No próximo capítulo, cabe analisar de maneira mais 

profunda esse engajamento, examinando seus mecanismos e práticas, para 

enfim realizar uma avaliação sobre essa modalidade em particular de 

atividade paradiplomática. 
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4. A tomada de empréstimos por unidades subnacionais no 

Brasil 

 

 No segundo capítulo, analisaram-se as atividades paradiplomáticas, 

com foco no Brasil. Viu-se a relativa novidade do fenômeno, e suas 

implicações para a relação entre poder e territorialidade no que diz respeito 

ao Estado Moderno. A visão da disciplina de Relações Internacionais sobre 

a natureza dos atores subnacionais também foi estudada, provendo pontos 

importantes para a análise que se pretende fazer nesse trabalho como um 

todo, e no presente capítulo em particular. 

 Os atores subnacionais, recebem, por diversos teóricos (Paquin, 

2004; Hocking, 2004), o nome de atores mistos. A nomenclatura deve-se ao 

fato de que os governos regionais e locais têm traços de estatalidade – são 

responsáveis por um território definido, com uma população fixa, e são 

eleitos para um mandato com atribuições determinadas – ao mesmo tempo 

em que raramente têm atribuições formais quanto à política externa, o que 

lhes confere maior liberdade de ação na escolha de suas agendas no plano 

externo – e até mesmo se essas atividades serão desenvolvidas. 

 As pesquisas sobre paradiplomacia ainda não foram capazes de 

prover um fator causal capaz de explicar plenamente o fenômeno, 

especialmente porque ele adquire formas diferentes em cada parte do 

mundo em que ocorre. Na revisão sobre os fatores causais já propostos por 

estudiosos, foi possível concluir, entretanto, que democracia e federalismo 

são fatores úteis na análise do caso brasileiro, pois a ampliação do 

federalismo estabelecida na Constituição Federal de 1988 – a Constituição 

que marca o processo de redemocratização após o regime militar – coincide 

com a maior incidência de atividades externas por parte de estados e 

municípios. A descentralização de políticas ampliou a gama de atividades a 

serem desempenhados pelos entes subnacionais, e a cooperação com atores 

de fora dos Estados serviram muitas vezes para auxiliar na execução dessas 

tarefas. 
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 O Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, começou 

tardiamente a desenvolver atividades paradiplomáticas. No entanto, desde a 

década de 1980 observa-se a criação de órgãos especializados em relações 

internacionais na burocracia de estados e municípios, com objetivos 

diversos. Como a execução dessas atividades envolve vontade da 

administração, Vigevani (2006) identifica uma estratégia que chama de 

“stop and go”, uma vez que órgãos criados em um governo comumente 

mudam de status ou de foco na administração seguinte, ou até mesmo 

deixam de existir. Dessa forma, a continuidade das atividades internacionais 

é complicada. 

 Apesar de a paradiplomacia ser claramente observável no Brasil – e 

crescentemente estudada – a Carta Magna estabelece que a política externa 

é atribuição privativa do governo federal. Com isso, estados e municípios 

encontram-se, legalmente, impedidos de celebrar tratados, pois o Direito 

Internacional apenas permite que entes federados celebrem tratados quando 

essa capacidade é expressamente determinada na Constituição do país em 

questão. De qualquer modo, a atribuição de responsabilidade desses 

tratados cabe ao governo central do Estado. Por essa razão, os países que 

permitem que seus entes federados celebrem tratados estabelecem, 

geralmente, mecanismos de controle para não permitir que se assumam 

compromissos gravosos ao interesse nacional. 

 Mesmo não sendo o caso do Brasil, essa observação é cabível por 

demonstrar que é prática internacional a criação de mecanismos 

institucionais para controlar as atividades paradiplomáticas das unidades 

subnacionais, pelo menos em sua face mais formal. A lógica serve para 

compreender os controles determinados pelo governo brasileiro para um 

tipo de atividade formal que não envolvem tratados, e sim contratos, e que 

está prevista na Constituição: as “operações externas de natureza 

financeira” (art.52.V). Esses controles tornam-se ainda mais necessários 

devido à já citada instabilidade dos órgãos responsáveis pela 
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paradiplomacia das unidades subnacionais brasileiras, o que compromete o 

cumprimento e a continuidade de compromissos assumidos. 

No capítulo anterior, tratou-se dos órgãos responsáveis por prover 

parte significativa dos empréstimos para as unidades subnacionais: as 

agências multilaterais de crédito. Essas são preferidas porque suas 

condições de financiamento são, em geral, mais vantajosas do que as da 

banca privada.  

As agências multilaterais de crédito são parte dos mecanismos de 

governança da ordem internacional, e foram transformando-se ao longo do 

tempo para adaptar-se às mudanças ocorridas no mundo. No capítulo 3, 

essas instituições foram analisadas segundo a lógica dos regimes 

internacionais. Seu funcionamento é baseado em normas e princípios 

acordados pelos próprios Estados, a quem essas se aplicam primeiramente. 

O passo seguinte para os Estados é garantir a aquiescência dos outros atores 

envolvidos naquele setor às determinações acordadas. No plano interno, 

isso envolve regulamentações e sistemas de incentivos. 

As agências estudadas foram as que mantêm uma cooperação mais 

estreita com o Brasil: o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Viu-se que, apesar de compartilharem vários 

traços, têm histórico diferenciado de relações com o país. Ao longo do 

tempo, foram especializando-se em áreas de atuação, e por isso detêm 

vantagens comparativas nesses campos. 

A evolução da atuação dessas agências, e em especial com o Brasil, 

levou ao quadro atual, em que as estratégias de ambas convergem para um 

foco crescente de suas operações nas unidades subnacionais do país. Essa 

opção conta com o apoio do governo federal, com quem os bancos 

cooperam para delinear suas estratégias. Além disso, os próprios estados e 

municípios mostram-se cada vez mais interessados em engajar-se nessa 

modalidade de cooperação. As razões para isso, os problemas que ocorrem 

e os mecanismos institucionais do governo central para normatizar esses 
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empréstimos e sobretudo, controlar o endividamento, são foco de análise do 

presente capítulo. 

 

No que tange ao financiamento externo, os entes da federação brasileira passaram 
a ter acesso, nos últimos 25 anos, a recursos expressivos e a custos razoáveis para 
financiar seus investimentos em infra-estrutura física e social e promover o 
desenvolvimento local. Segundo dados disponíveis, o valor total das operações de 
créditos contraídas pelo setor público brasileiro junto a fontes multilaterais 
(Banco Mundial e BID) e bilaterais, ao longo do período 1989-2006 alcançou a 
marca de US$36,8 bilhões, sendo que 37,9%, ou US$ 13,96 bilhões foram 
contratados pelos entes subnacionais. (Maia, 2008, p. 15). 

 
Não apenas as quantias envolvidas são crescentes, mas também a 

complexidade dos projetos. Passou a envolver questões “como a qualidade 

da gestão do setor público, utilizando instrumentos altamente inovadores e 

orientados para resultados” (Banco Mundial, 2008, p. 11). 

A primeira parte discute os incentivos para a busca de 

financiamentos de agências multilaterais de crédito. A segunda sessão 

detalha os mecanismos de controle do governo federal sobre o 

endividamento de estados e municípios. Por fim, a terceira parte traz os 

desafios que esse tipo de cooperação enfrenta. 

 

4.1. Incentivos para a atração de recursos externos por unidades 

subnacionais 

 

 A Constituição Federal de 1988 marca a redemocratização no Brasil 

após uma ditadura militar que teve início em 1964. Na nova Carta Magna, 

municípios obtiveram o mesmo status de ente federativo dos estados, do 

Distrito Federal e da União. Foi garantida, ainda, a autonomia dos entes 

federativos em cláusula pétrea. 

 Alinhada às tendências da época, a Constituição de 1988 ampliou o 

federalismo, aumentando a descentralização das políticas públicas. Desse 

modo, estados e municípios passaram a desempenhar uma gama maior de 

atividades. Sobre a descentralização, Marcus André Melo afirma: 
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Entendida enquanto transferência de poder decisório a municípios ou entidades e 
órgãos locais, a descentralização expressa, por um lado, tendências 
democratizantes, participativas e de responsabilização e, por outro, processos de 
modernização gerencial da gestão pública – em que apenas a questão da 
eficiência é considerada (Melo, 1996, p. 13). 

 
A justificativa de ordem política para a descentralização diz respeito ao fato 

que governos locais e regionais encontram-se mais próximos das 

comunidades a quem as políticas são destinadas e da sociedade civil. 

Portanto, as decisões seriam mais democráticas. Por outro lado, a 

justificativa econômica é que há ganhos de eficiência alocativa, como 

“maior heterogeneidade e variabilidade na provisão de serviços; maiores 

possibilidades de geração de inovações; e aprendizado organizacional 

devido à competição intra-organizacional entre unidades administrativas” 

(ibid, p. 13). De acordo com o modelo de federalismo fiscal, cada bem 

público deve ser provido pelo nível de governo que detenha vantagem 

comparativa naquela área. As instituições multilaterais, como o BID e o 

Banco Mundial, ajudaram a promover os benefícios da descentralização ao 

redor do mundo (Melo, 1996, p. 12). De fato, relatório do BID afirma que 

“o impacto da ação de desenvolvimento do Banco é maior no nível 

subnacional” (BID, 2004, p. 46). 

 A descentralização trouxe consigo a ampliação dos recursos 

disponíveis para estados e municípios, por meio do aumento do repasse de 

recursos do governo central para as unidades subnacionais. Os estados 

ganharam, ainda, autonomia para determinar os impostos sob sua 

responsabilidade. Apesar disso, esses recursos freqüentemente não foram 

suficientes para dar conta da agenda política ampliada. De acordo com 

relatório do Banco Mundial, 

 

The 1988 Constitution created a budgetary regime in which states’ spending 

responsibilities were increased and revenues were kept relatively constant. That 

structure was only manageable in a context of high inflation rates and strong 

control of state borrowing. While inflation remained high for many years, 

borrowing restrictions were frequently evaded. As a result, the net debt of 

subnational governments, which had remained fairly stable as a share of GDP 

during the second half of the 1980s, would increase significantly during the early 

1990s (Banco Mundial, 2002, p. 14). 



 64 

 

Nesse sentido, as restrições fiscais de estados e municípios levaram 

os mesmos a buscarem externamente fontes de financiamento, 

especialmente com agências multilaterais de crédito como o BID e o Banco 

Mundial (Ribeiro, 2003, p. 3; Maia, 2008, p.15). Essas, por sua vez, 

passaram a, por uma conjunção de fatores analisados previamente, 

privilegiar como mutuárias as unidades subnacionais. 

 Há quem argumente que a busca pelos recursos das agências 

multilaterais de crédito não ocorra necessariamente pela escassez de 

divisas. Araújo acredita que 

 
A busca pelo crédito externo não é necessariamente associada ao esgotamento da 
oferta interna de recursos. (...) Em geral, a opção pelo crédito externo – ainda que 
existam fontes internas -, quando não se prende a variáveis agregadas, associa-se 
a experiências passadas, naturalmente bem-sucedidas (Araújo, 1991, p. 60). 

 
No entanto, a situação fiscal dos estados e municípios brasileiros demonstra 

que esse não é o caso. Trabalho do Banco Mundial de 2002 traça histórico 

do endividamento subnacional, ressaltando que, quando o recurso a fontes 

externas não é possível, os governos subnacionais recorrem à União. Isso 

prova que, de fato, há uma necessidade por recursos para a qual a solução é 

buscada em bancos internacionais. Dentro do contexto mais amplo da 

paradiplomacia, a busca de financiamentos por uma escassez de recursos 

encaixa-se no que Mónica Salomón (2007) define como “externalização de 

competências internas”. 

Os problemas de endividamento enfrentados pelos governos 

subnacionais brasileiros na década de 1990 levaram o governo federal a 

buscar soluções para o problema. Foram realizados acordos de 

refinanciamento da dívida dos estados com a União em 1989, 1993 e 1997. 

Para evitar a irresponsabilidade fiscal, um marco decisivo foi a entrada em 

vigor, em maio de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina 

padrões para o endividamento subnacional23. A partir dela, a situação fiscal 

                                                
23 O cumprimento de suas determinações é um critério importante para a concessão de garantia aos 
empréstimos por parte da União. 
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de estados e municípios melhorou substancialmente. De fato, relatório do 

Banco Mundial observou que  

 
A postura fiscal prudente adotada pelos estados e municípios, combinada a um 
melhor desempenho do crescimento de receita, resultou em um declínio 
significativo em seu endividamento e abriu espaço para a retomada dos 
investimentos do governo no nível subnacional. A eficácia do conjunto de 
controles do desempenho fiscal nos níveis estadual e municipal (contratos de 
renegociação de dívida, limites impostos pela LRF e as restrições que afetam o 
fornecimento de crédito doméstico) levou a uma acentuada redução nos 
indicadores do endividamento subnacional desde 2003 [ver tabela]. A redução da 
dívida dos estados e municípios caiu de 18% do PIB em 2003 para 14,6% do PIB 
em 2007 (Banco Mundial, 2008, p. 17). 

 

 

Essa expansão da capacidade fiscal possibilita que os estados e municípios 

tenham acesso a mais financiamentos.  

 A obtenção de financiamentos com agências multilaterais ganha 

importância crescente na agenda dos governos locais e regionais no Brasil. 

Prova disso é a atenção que a assinatura de um contrato de um novo projeto 

recebe da mídia. São cada vez mais comuns as viagens de delegações para 

Washington, e as visitas de altos funcionários do Banco Mundial e do BID 

para estados e municípios para negociações ou acompanhamento de 

projetos (Iglesias, 2008, p. 172). A promessa de cooperação com esses 

bancos, figura crescentemente, ainda, nas campanhas eleitorais. Além disso 

a título de exemplo da importância que a atividade recebe por parte das 



 66 

unidades subnacionais, a Subsecretária de Relações Internacionais do Rio 

de Janeiro, criada em 2007 para fazer a coordenação política das atividades 

paradiplomáticas, na administração de Sérgio Cabral, tem três áreas de 

atuação; a cooperação com agências multilaterais é uma delas.  

Há, ainda, uma preocupação crescente das unidades subnacionais em 

cooperar com o BID e com o Banco Mundial no sentido de melhorar a 

gestão pública, isso quando essa não configura um dos requisitos para a 

concretização do empréstimo. O Banco Mundial identifica nessa busca por 

maior eficiência na administração pública uma segunda geração de 

reformas do aparato governamental. Ou seja, o foco das agências de crédito 

em termos de melhoria da governança estaria agora nas unidades 

subnacionais, as quais, reconhecidamente, contam com burocracias menos 

qualificadas (Melo, 1996, p. 14). A idéia é levar receitas bem-sucedidas 

para outros níveis de governo, considerando, obviamente, suas 

particularidades. O BID, descrevendo suas atividades no Brasil no triênio 

1996-1999, afirmou que: 

 
Na área da modernização do Estado, foi dado apoio à reforma e modernização 
dos sistemas de arrecadação e gestão tributária, incluindo uma primeira operação 
coordenada com os governos federal e estaduais, que deu início ao que foi agora 
consolidado como uma linha de ação do Banco, com projetos construídos com 
base nas experiências acumuladas e nos mecanismos desenvolvidos e que 
estendem hoje o seu alcance até o nível municipal e ampliam as suas áreas de 
atividade para a administração (BID, 2004, p. 28). 

 
Isso explica, em parte, o engajamento tanto do governo federal quanto dos 

bancos internacionais com os empréstimos para unidades subnacionais. Ao 

promover o fortalecimento da capacidade institucional dos governos 

subnacionais, os bancos internacionais e o governo federal possibilitam que 

ocorra uma maior quantidade de empréstimos para esses atores, e com 

complexidade crescente. 
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Fonte: Banco Mundial, 2008 p. 25. 

 

A seguir, um exame detalhado dos mecanismos institucionais de 

controle do governo federal sobre as operações de natureza financeira de 

estados e municípios. 

 

4.2. Mecanismos institucionais de controle da União sobre o 

endividamento dos governos subnacionais 

 
Os empréstimos para as unidades subnacionais podem ser diretos ou 

indiretos. Nos empréstimos diretos, o governo estadual ou municipal 

negocia o projeto diretamente com o banco internacional, sendo o papel do 

governo federal, ator que provê a garantia do empréstimo, limitado aos 

controles estabelecidos pelos poderes Executivo e Legislativo, analisados a 

seguir. Por outro lado, nos empréstimos indiretos, o governo federal 

desempenha papel mais importante, pois é mutuário da operação, tem voz 

ativa no projeto, e é quem recebe a quantia, repassando-a para o estado ou 

município. Nessa modalidade, a unidade subnacional fica responsável pela 
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operacionalização do projeto, tendo papel reduzido no aspecto de 

formulação do mesmo. Por essa razão, em geral, os governos subnacionais 

preferem a modalidade direta de financiamento (Iglesias, 2008, p. 160).  

Sobre os controles estabelecidos pela União sobre o endividamento 

dos governos subnacionais, o Banco Mundial afirma que, 

 
Esse processo é adequado a todos os envolvidos: aos governadores, cujas 
prioridades são respeitadas e que estabelecem uma parceria com o Banco que 
agrega valor; ao Governo Federal, porque obedece literal e fielmente à LRF e 
respeita o processo bem estruturado da COFIEX; e ao Banco, que se envolve com 
governadores bastante motivados em programas de alta prioridade que contam 
com apoio político (Banco Mundial, 2008, p. 25). 
 
Como já observado, a cooperação entre estados e municípios 

brasileiros e agências multilaterais de crédito começou antes da 

promulgação da Constituição Federal de 1988. De fato, a Constituição 

anterior, a de 1967, já previa as operações externas de natureza financeira 

para esses atores. No entanto, essa Carta não determinava tantos controles 

quanto a atual; o Senado Federal não detinha o poder de vetar os 

empréstimos. 

O mecanismo tornou-se mais sofisticado na assembléia constituinte 

seguinte para evitar situações como a da década de 198024, em que o país 

atingiu níveis dramáticos de endividamento. De acordo com Antônio Paulo 

Cachapuz de Medeiros, 

 
O legislador constituinte conferiu ao Senado Federal o poder de impedir que o 
Executivo efetue, discricionariamente, operações externas de natureza financeira 
capazes de comprometer a capacidade de pagamentos da União. O Senado não 
possuía essa competência quando foram celebrados contratos com bancos 
comerciais estrangeiros e firmados acordos com entidades internacionais que 
conduziram ao sério agravamento da dívida externa brasileira (Medeiros, 2003, p. 
67). 
  

Desse modo, foi atribuída ao Senado a capacidade de vetar os empréstimos 

externos requeridos pelos entes federativos. A opção pelo Senado, e não 

pela Câmara dos Deputados explica-se porque aquela, ao contrário dessa, 

tem igualdade de representação dos Estados. Na Câmara, o sistema é 

                                                
24 Na década de 1980, o acesso a fontes externas de crédito por unidades subnacionais foi 
encorajado pelo governo federal (BANCO MUNDIAL;2002:13). 
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proporcional, o que implica em bancadas de tamanhos diferentes para 

diferentes estados. (Mazzuoli, 2003, p. 115).  

 O Poder Executivo também refinou os seus mecanismos 

institucionais de controle dos empréstimos requisitados por estados e 

municípios. Ou seja, na medida em que os financiamentos diretos e 

indiretos para unidades subnacionais tornavam-se algo mais comum, o 

Poder Executivo foi, por meio da experiência, criando órgãos e reformando-

os para melhor ajustar o interesse das partes: os estados e municípios de 

obter financiamento, e o governo federal, que o empréstimo fosse 

viabilizado sem gerar problemas de endividamento para o país.  

 
A COFIEX – Comissão de Financiamentos Externos, órgão colegiado 
integrante da estrutura do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, foi 
criada pelo Governo Federal em 1990, em decorrência da reforma administrativa 
ocorrida naquele ano, com o objetivo de (a) coordenar o processo de captação de 
recursos para o financiamento de projetos de órgãos e entidades do setor público, 
considerando as prioridades nacionais e setoriais, a disponibilidade de recursos de 
contrapartida e a capacidade de execução e endividamento dos mutuários desses 
recursos e (b) tornar o processo de seleção de programas ou projetos candidatos a 
financiamentos mais ágil, sistematizado, coordenado e transparente (COFIEX, 
2008 [online]). 

 
A COFIEX desempenha um papel vital nas relações entre as unidades 

subnacionais e BID e o Banco Mundial, até mesmo nas negociações que 

não envolvem reembolso por parte dos governos estaduais ou municipais25. 

O órgão sofreu alterações ao longo de seu funcionamento para melhor 

responder aos interesses envolvidos. Foram realizadas grandes 

reorganizações em 1992 e 2000. 

Segundo o BID, a COFIEX possibilitou que “o governo realizasse 

um processo eficiente de definição e ajuste dos campos de ação do Banco e 

do Banco Mundial, as principais fontes de auxílio externo para 

financiamento de projetos” (BID, 2004, p. 53). 

As atribuições da COFIEX são as seguintes: 

 

                                                
25 É importante ressaltar que projetos que não envolvem reembolso não precisam de aprovação do 
Senado Federal. 
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(1) identificar, examinar e avaliar pleitos de apoio externo de natureza financeira 
(reembolsável ou não reembolsável), com vistas à preparação de projetos ou 
programas de entidades públicas; e 

(2) examinar e avaliar pleitos relativos a alterações de aspectos técnicos e 
financeiros de projetos ou programas em execução, com apoio externo de 
natureza financeira, nos casos em que requeiram  modificações nos 
respectivos instrumentos contratuais que resultem em assinatura de aditivo, 
especialmente prorrogações de prazo de desembolso, cancelamento de 
saldos, expansões de metas, inclusão de novos componentes e reformulações 
dos projetos e programas (ibid). 

 
O cuidado descrito acima demonstra que o endividamento não é a única 

preocupação do governo federal. O controle sobre várias etapas do processo 

e sobre empréstimos sem reembolso evidencia uma preocupação com a 

natureza do relacionamento das unidades subnacionais com os organismos 

internacionais. O órgão procura garantir que as ações dos estados e 

municípios previstas nos projetos sejam compatíveis com “as prioridades 

dos planos de investimentos do Governo Federal” (ibid). 

 A COFIEX tem a seguinte composição: 

  
1. Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

Presidente da Comissão; 
2. Secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, Secretário-Executivo da Comissão; 
3. Secretário de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão; 
4. Secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão; 
5. Chefe da Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão; 
6. Subsecretário-geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio 

Exterior do Ministério de Relações Exteriores; 
7. Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda; 
8. Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda; e 
9. Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil (ibid). 

 
É possível observar a preponderância das pastas econômicas sobre o 

Itamaraty, que conta apenas com um membro na Comissão. 

  Os processos para a obtenção de aprovação por parte da COFIEX 

são diferenciados para entidades do governo federal, e para estados e 

municípios. A seguir, um breve resumo das etapas envolvidas na obtenção 

de financiamentos com agências multilaterais de crédito com unidades 

subnacionais. A observação dessas etapas é importante para que seja 
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observada a complexidade do processo, os diversos atores envolvidos, e os 

requerimentos que devem ser preenchidos para que o empréstimo efetue-se, 

a partir da aprovação do governo federal. 

 Anteriormente ao primeiro contato com a COFIEX, ocorrem os 

acertos preliminares entre o estado ou município e o banco que vai prover o 

empréstimo. A iniciativa do projeto pode partir de ambos. Tanto a 

representação do BID quanto a do Banco Mundial atuam no sentido de 

identificar possibilidades factíveis de projetos, dentro de suas áreas 

prioritárias. Do mesmo modo, as unidades subnacionais selecionam os 

projetos que podem contar com a participação e o apoio das agências. 

 Após as definições iniciais, começa a Fase de Análise. O Prefeito ou 

Governador encaminha um documento, chamado carta-consulta, para a 

COFIEX. “A carta-consulta é o documento que descreve ações e custos 

previstos na execução de Projetos com recursos externos e de contrapartida 

local” (Brasil, 2005, p. 11). Caso restem dúvidas, a COFIEX pode requisitar 

esclarecimentos ao proponente a mutuário. A partir das informações 

disponíveis, os membros da COFIEX, em reuniões plenárias que ocorrem 

periodicamente, deliberam sobre o Projeto a partir dos seguintes critérios: 

 
• Limite de endividamento; 
• Capacidade de pagamento; 
• Capacidade de aporte de recursos de contrapartida; 
• Adimplência com o Poder Público Federal; e  
• Oferta de contragarantia(s) que efetivamente cubra(m) a concessão do aval 

pelo Tesouro Nacional (ibid, p. 10). 
 
Em geral, busca-se consenso entre os membros, mas as decisões requerem 

apenas maioria simples. As respostas podem ser duas: recomendação ou 

resolução. Na recomendação, os membros autorizam a preparação do 

projeto, “submetendo a decisão ao Ministro de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão para ratificação, publicação no D.O.U. e comunicação 

ao proponente mutuário e ao Agente Financiador” (ibid, p.12). A resolução, 

por outro lado, é emitida quando os membros deliberam negativamente ou 

quando a discussão é inconclusiva, ficando a decisão definitiva nas mãos do 
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Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Após a 

recomendação da COFIEX, o proponente a mutuário deve ainda registrar 

cada operação de financiamento nos órgãos responsáveis do Banco Central. 

 

 
Fonte: SEAIN, 2008 (online). 

 A etapa seguinte é a Fase de Preparação. Nessa fase, o projeto é 

preparado de fato, em negociações formais. “De acordo com o ciclo 

específico de cada Agente Financiador, este realiza missões técnicas com o 

objetivo de detalhar a proposta juntamente com o órgão responsável pela 

execução do projeto e com outros órgãos envolvidos” (Brasil, 2005, p. 13). 

A agência de crédito elabora as minutas do contrato de empréstimo, 

encaminhadas para o contratante e para a COFIEX. O contrato não pode 

“conter qualquer cláusula de natureza política, atentatória à soberania 

nacional e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis brasileiras e 

que implique compensação automática de débitos e créditos” (ibid, p. 15). 

Quando a COFIEX tem acesso às minutas contratuais, inicia-se a 

Fase de Negociação. O órgão distribui cópias das minutas para a Secretaria 

do Tesouro Nacional e para Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
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ambos do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda é o responsável 

por prover a garantia do Tesouro Nacional ao empréstimo. Além da minuta, 

são necessários para a decisão um cronograma anual completo contendo 

estimativas “dos desembolsos anuais por fonte (externa e contrapartida), na 

moeda do financiamento externo, indicando a data prevista para seu início” 

(ibid, p. 15) e uma carta solicitando a autorização para a operação, com os 

objetivos do projeto e suas condições. O Ministério da Fazenda analisa 

então a capacidade do estado ou município de honrar financeiramente com 

os compromissos que deseja assumir. Os seguintes itens são verificados: 

 
a) os limites de endividamento; 
b) a capacidade de pagamento; 
c) a inserção da operação no Contato ou Programa de Ajuste Fiscal, quando 

aplicável; 
d) os limites para concessão de garantia; 
e) a lei autorizativa Estadual/Municipal para a concessão de contragarantia; 
f) as contrapartidas oferecidas; 
g) o PPA [Plano Plurianual de Investimentos] estadual (ibid, p. 16).  

 
Quando precisa de mais informações, o Ministério da Fazenda pode pedir 

esclarecimentos a outros órgãos, tanto da esfera federal, tanto da esfera do 

proponente a mutuário. 

 Uma vez autorizada a operação pelo Ministério da Fazenda, a 

SEAIN marca reunião para discussão das cláusulas contratuais. Participam 

da reunião representantes do proponente a mutuário, do Ministério da 

Fazenda, da própria SEAIN, e, se for o caso, de mais algum órgão 

envolvido26. Define-se então a posição que será apresentada na reunião com 

a agência multilateral de crédito.   

Terminada a negociação, o governo estadual ou municipal 

encaminha para Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional parecer jurídico 

sobre a nova minuta de contrato e caso necessária, tradução juramentada da 

mesma. Esse órgão, baseado nesses documentos, no credenciamento da 

operação com o Banco Central, e em parecer da Secretaria do Tesouro 

Nacional,  

                                                
26 Por exemplo, em empréstimos parte do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo 
(Prodetur), havia a participação de representantes do Ministério do Turismo nas reuniões. 
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emite parecer sobre a referida minuta e elabora Exposição de Motivos do 
Ministro da Fazenda ao Presidente da República, solicitando o envio de 
mensagem ao Senado Federal, com vistas à autorização da contratação e/ou à 
concessão de garantia da União (ibid, p. 17). 

 
No Senado, a mensagem do Ministro da Fazenda é lida em plenário e 

posteriormente é encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos 

(CAE), que delibera e vota sobre a autorização da operação. Uma vez 

autorizada a contratação e dada a garantia da União, há a publicação de 

Resolução específica no D.O.U.27. 

Com a Resolução do Senado Federal, a Secretaria do Tesouro 

Nacional precisa ainda de documento do banco internacional que demonstre 

que a operação foi aprovada por sua Diretoria Executiva. Desse modo, 

prepara um despacho, assinado pelo Ministro da Fazenda, que autoriza 

definitiva a concessão de garantia ao empréstimo pelo governo federal. 

Os governos das unidades subnacionais têm seus próprios 

procedimentos para a aprovação de um empréstimo. Muitas vezes, eles 

também envolvem a aprovação do legislativo, ou seja, da Câmara 

Municipal ou da Assembléia Legislativa estadual. 

Ocorre então a Fase de Assinatura pelas Partes, em que a União, na 

qualidade de mutuária, no caso de empréstimos indiretos para unidades 

subnacionais, ou na qualidade de garantidora, no caso de empréstimos 

diretos para unidades subnacionais, assina o contrato com as outras partes 

envolvidas. O mutuário, para tornar o contrato efetivo, toma as seguintes 

providências: 

 
(a) solicita ao BACEN o registro da operação de crédito externo. (...); 
(b) solicita ao órgão jurídico de sua esfera de competência parecer sobre os 
aspectos legais da operação de crédito externo e o encaminha à PGFN/MF 
[Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda] que, por sua 
vez, emite seu parecer legal, na qualidade de representante legal do mutuário da 
operação (...); 
(c) publica no D.O.U. o Extrato de Contrato de Empréstimo Externo com as 
características básicas da operação, discriminando: a espécie e o valor da 
operação, as partes envolvidas (devedora e credora), o objeto do financiamento, a 

                                                
27 Em geral, a validade da autorização é de 540 dias (18 meses). 
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data da celebração do contrato de empréstimo e os representantes das partes 
nominalmente (ibid, p. 18). 
 
A partir de então, tem início a Fase de Efetividade, que dura até a 

data do primeiro desembolso. Depois disso, ocorre a Fase de Execução do 

projeto, que, como explicitado acima, conta com o acompanhamento do 

governo federal por meio da COFIEX. Além disso, o governo estadual ou 

municipal e a agência de crédito têm mecanismos próprios de controle 

sobre a implementação do projeto.  

 

4.3. Problemas encontrados na cooperação 

 

Como lembra Sheila Ribeiro (2003), “o processo de implementação 

de políticas envolve uma rede de atores e organizações. (...) Quanto maior o 

número de atores, maior a complexidade do processo político e maior o 

desafio de coordenação das ações” (Ribeiro, 2003, p. 5). A cooperação com 

bancos internacionais certamente representa um desafio para as unidades 

subnacionais. Sua agenda política foi ampliada a partir do final dos anos 

1980, o que significa que a gestão pública nesses níveis de governo teve, e 

tem, que ganhar em eficiência para dar conta de suas novas tarefas.  

As razões para o desenvolvimento de atividades paradiplomáticas foi 

discutido anteriormente, e, em particular, os motivos para a busca de 

cooperação com agências multilaterais de crédito. Foram estudados, ainda, 

os próprios bancos internacionais, e o seu histórico de relações com o 

Brasil. Os mecanismos de controle do governo federal sobre o 

endividamento das unidades subnacionais foi detalhado. Falta expor alguns 

problemas que as unidades subnacionais encontram na obtenção de recursos 

externos. 

Um problema, já discutido, é a questão fiscal, que também já foi 

apresentada. Esse desafio, no entanto, está sendo vencido, dentro do marco 

da LRF. O fortalecimento da capacidade fiscal de estados e municípios 

possibilita que sejam assumidos compromissos de longo prazo. A 

preocupação crescente do governo federal em controlar o endividamento do 
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país, apesar de traduzir-se em mecanismos que representam dificuldades 

para os governos subnacionais, acaba por fortalecer a imagem do país frente 

às instituições internacionais. Desse modo, em médio prazo, todos os níveis 

de governos têm acesso a mais crédito. 

Há grandes diferenças entre as capacidades institucionais dos 

governos subnacionais brasileiros. As desigualdades regionais no Brasil são 

históricas, assim como são as soluções buscadas pelo governo federal para 

combater isso (Arretche, 1999, passin). O Banco Mundial e o BID, cientes 

desse fato, também estabelecem políticas específicas para combater essas 

desigualdades (BID, 2004; Banco Mundial, 2008). É possível observar, por 

exemplo, que os estados do Nordeste, que estão entre os de IDH (índice de 

desenvolvimento humano) mais baixos do país, têm sido privilegiados pelos 

dois bancos. 

Outro problema diz respeito aos ciclos políticos. Já foi discutida 

anteriormente a dificuldade de continuidade das atividades internacionais 

de unidades subnacionais. Isso se repete com os financiamentos de bancos 

internacionais a projetos, como demonstram inúmeros casos de projetos que 

apresentam atrasos e/ou que não são bem sucedidos em seus objetivos. O 

Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG), por exemplo, 

firmado em contrato de 1994 entre o Estado do Rio de Janeiro, o BID e o 

Banco Japonês para Cooperação Internacional (JBIC), com a garantia da 

União, teve sua finalização adiada por duas vezes, foi terminado com uma 

série de ressalvas, e foi novamente reaberto em 2008, uma vez que as metas 

não haviam sido cumpridas. O Estado do Rio de Janeiro teve grandes 

dificuldades em trazer para o projeto as contrapartidas prometidas (BID, 

2006, p. 1). Além dos problemas econômicos do governo estadual, e das 

diversas dificuldades enfrentadas num projeto de grande porte como o 

PDBG, foi fator importante para explicar os atrasos do projeto a mudança 

de administração, e, portanto, a diminuição de vontade política para a 

execução do projeto. 
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Prefeitos e governadores são eleitos para mandatos de quatro anos. 

De maneira geral, no primeiro ano, ainda estão estabelecendo prioridades e 

programas e fazendo alterações no aparelho administrativo do estado ou 

município.  

 
Em seguida, eles querem respostas rápidas, com projetos aprovados e 
implementados no segundo e terceiro ano de seus mandatos, por duas razões: 
desejam mostrar aos eleitores que estão produzindo resultados, mas também estão 
limitados pelo final da ocupação de seu cargo, porque a legislação eleitoral no 
Brasil proíbe a assinatura de acordos de empréstimo nos últimos nove meses de 
mandato das autoridades eleitas (Banco Mundial, 2008, p. 23). 
 

Assim, os governos subnacionais desejam resultados rapidamente. No 

entanto, além do próprio tempo de execução do projeto, há a questão de que 

o tempo médio entre a apresentação de proposta de projeto para o governo 

federal e a efetiva assinatura do contrato é de 30 meses.  

 Além da própria burocracia estabelecida pelo governo federal e pelos 

bancos, a demora deve-se também à fraqueza institucional de muitos 

governos estaduais e municipais, que encontram dificuldade em prover 

todas as exigências necessárias para que se possa assinar o contrato. Muitas 

vezes falta, nas administrações subnacionais, pessoal capacitado para 

planejar e gerir projetos. 

 Para tentar solucionar essa questão da demora para a assinatura do 

contrato,  

 
O Banco e o BID formaram um grupo de trabalho com os ministérios da Fazenda 
e do Planejamento, com o objetivo de criar procedimentos para reduzir ao menos 
à metade o tempo de processamento, adiantando (de forma responsável) alguns 
processos, encurtando outros e trabalhando em paralelo onde for possível e de 
acordo com os procedimentos aprovados pelo Banco (ibid, p. 32). 

 
Uma das medidas adotadas desde já envolve a aprovação de projetos 

somente quando há evidências de grande apoio político.  
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Fonte: Banco Mundial, 2008, p. 33. 

 
 A observação dos mecanismos pelos quais é viabilizada a 

contratação de crédito de agências multilaterais por unidades subnacionais 

brasileiras é muito reveladora da dinâmica dessa atividade paradiplomática 

em particular. A partir dos dados apresentados, é possível retirar duas 

conclusões. 

 A primeira diz respeito ao nível de autonomia que, de fato, gozam os 

estados e municípios na elaboração e gestão das operações externas de 

natureza financeira. Para elaborarem seus projetos, as unidades 

subnacionais têm que adequá-los às prioridades e setores dos bancos nos 

quais pretendem obter financiamento. Além disso, muitas vezes, como 

demonstrado anteriormente, a iniciativa partes dos próprios bancos. Quanto 

à concretização do acordo, os governos subnacionais têm que realizar uma 

série de procedimentos para que o aval da União seja garantido. Nesse 

processo, o governo federal – tanto o executivo quanto o legislativo – pode 

sugerir alterações no projeto, necessários para a aprovação do mesmo. O 

papel do governo central persiste na etapa da execução do projeto, uma vez 
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que há mecanismos para o monitoramento do mesmo. Logo, é possível 

inferir que o nível de autonomia dos governos subnacionais nessa atividade 

é baixo, uma vez que o governo federal se faz presente em diversas etapas 

do projeto. 

 A segunda conclusão é a de que os ministérios econômicos, ao criar 

um mecanismo padronizado para viabilizar os empréstimos diretos para 

unidades subnacionais, e ao cooperar estreitamente com o BID e o Banco 

Mundial para incentivar os empréstimos para estados e municípios e 

estabelecer as regras e prioridades para isso, foram melhor sucedidos do 

que o Ministério de Relações Exteriores em lidar com a paradiplomacia. 

Apesar das críticas que podem ser feitas aos mecanismos institucionais 

existentes, o fato é que a estrutura existe há anos para responder a uma 

demanda atual e crescente dos governos subnacionais. Ao contrário do 

Itamaraty, que, na análise de diversos estudiosos, não tem desempenhado 

um papel pró-ativo e capaz de coordenar satisfatoriamente as iniciativas 

internacionais subnacionais. 

 Em um país com dificuldade crônica em formar poupança, é inegável 

a necessidade por créditos externos. As agências multilaterais de crédito, 

com condições financeiras vantajosas e vasta experiência em gestão 

pública, apresentam-se cada vez mais como opção para as unidades 

subnacionais brasileiras que, a partir da Constituição Federal de 1988, 

passaram a ter uma gama maior de atividades a desempenhar. O 

fortalecimento da capacidade fiscal e institucional, que tem sido o objetivo, 

vezes principal, vezes secundário, dos projetos com unidades subnacionais, 

gera um ciclo positivo, possibilitando não apenas mais projetos, e mais 

complexos, com bancos internacionais, mas também um melhor 

desempenho em outras atividades paradiplomáticas que o estado a 

município venha a desempenhar. 
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5. Conclusão 
 

 De acordo com Soldatos (1990),  

 
Paradiplomatic actions can be of varying nature. Co-operation (supportive) 

action in foreign policy is possible when subnational actions on the part of the 

federated units are co-ordinated by the federal government (…) or developed in a 

joint fashion (…) (Soldatos, 1990, p. 37). 
 

A observação da captação de recursos de agências multilaterais de 

crédito revelou um mecanismo complexo que envolve, grosso modo, o 

banco internacional, o governo federal e o governo subnacional. 

Como demonstrou o capítulo 3, o Banco Mundial e o Brasil 

trabalham juntos há décadas, em relações que aos poucos foram 

amadurecendo e ajustando-se. Logo, a entrada dos governos subnacionais 

nessa cooperação apresenta desafios substanciais para os três atores 

envolvidos. 

As unidades subnacionais brasileiras passaram, grosso modo, a 

desenvolver atividades externas a partir da década de 1980, especialmente 

após a Constituição Federal de 1988, que marca o processo de 

redemocratização do país. A promulgação da Carta trouxe o 

aprofundamento do federalismo, o que se traduziu na maior autonomia dos 

estados e municípios, e na ampliação de suas atribuições formais.  

A política externa, mesmo não constando do rol de políticas 

descentralizadas, passou por um processo de fragmentação, uma vez que as 

ações externas foram vistas pelos governos subnacionais como ferramentas 

para o ganho de eficiência da gestão pública. Esse mecanismo é chamado 

por Mónica Salomón de “externalização de competências externas”. 

Os atores subnacionais, analisados no segundo capítulo, apresentam 

características específicas que devem ser consideradas em sua atuação no 

plano externo. A não existência de atribuição constitucional em política 

externa apresenta, ao mesmo tempo, benefícios e malefícios. Por um lado, a 

existência de ações paradiplomáticas é fruto da vontade dos governos 

subnacionais, o que, teoricamente, implica maior engajamento e vontade 
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política para o desenvolvimento da ação. Por outro lado, há problemas de 

continuidade; as administrações em geral buscam resultados imediatos para 

mostrarem para seus eleitores, e não existem garantias que a administração 

seguinte seguirá a cooperação. Muitos estados e municípios não contam 

com a capacidade institucional necessária para gerir as atividades 

paradiplomáticas. Além disso, muitos dos cargos são comissionados, o que 

significa mudança nos quadros de recursos humanos a cada administração. 

Isso quando não é o próprio órgão que muda de função ou deixa de existir. 

Os empréstimos diretos e indiretos para estados e municípios 

contam, além da vontade dos próprios em realizá-la, do estímulo do 

governo federal e dos bancos internacionais, como foi demonstrado ao 

longo do trabalho. Ambos estabelecem uma série de regras e mecanismos 

institucionais para a concretização da operação, o que acaba por constranger 

a atuação dos governos subnacionais na área. A iniciativa para a realização 

de um projeto muitas vezes não parte das unidades subnacionais. Tudo isso 

se traduz em um nível de autonomia baixo dos governos subnacionais nessa 

atividade paradiplomática em particular. 

Esse fato não deve, absolutamente, desencorajar a cooperação com 

as agências internacionais. A conclusão não parte apenas da real 

necessidade de recursos dos governos subnacionais. O vínculo com bancos 

internacionais promove fortes estímulos para a melhoria da gestão pública. 

Além disso, o aperfeiçoamento de uma atividade paradiplomática serve 

para, indiretamente, estimular o desenvolvimento de outras atividades de 

outra natureza. A existência de cooperação com o plano externo bem-

sucedida incita a busca por mais cooperação. 

Por outro lado, a observação do controle do governo federal sobre o 

endividamento externo de estados e municípios demonstrou a existência de 

um mecanismo complexo, desenvolvido e aperfeiçoado ao longo dos anos, 

e que existe desde que a atividade é desenvolvida. A existência de controles 

do governo central sobre a atuação paradiplomática dos entes federativos, 

especialmente em sua face mais formal, não é, de maneira alguma, uma 
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aberração, pois é uma prática em diversos países do mundo – inclusive nos 

que concedem maior autonomia em política externa para as unidades 

subnacionais. A prática justifica-se pelo fato de que, apesar do Direito 

Internacional Público permitir que entes federativos celebrem tratados – 

desde que essa capacidade esteja expressa na constituição do país – a 

responsabilização pelos atos e omissões ainda cabe ao governo federal. 

Os responsáveis pelo mecanismo institucional de controle do 

endividamento subnacional são, sobretudo, as pastas econômicas do 

governo federal. Comparando a experiência ao fato de que grande parte da 

literatura sobre paradiplomacia no Brasil (inclusive aquela escrita por 

diplomatas) nota a incapacidade do Itamaraty em coordenar as ações de 

novos atores de maneira efetiva, adotando uma postura mais reativa que 

pró-ativa, é possível concluir que as pastas econômicas foram mais capazes 

que o Ministério de Relações Exteriores em gerar instrumentos 

institucionais para lidar com a paradiplomacia, no que diz respeito a essa 

atividade, que é o foco do estudo. 

De maneira geral, a captação de recursos externos por unidades 

subnacionais é positiva para todos os envolvidos. Por essa razão, sua 

incidência é crescente no país. Espera-se que, da mesma forma que a 

relação do Brasil com os bancos internacionais passou por um processo de 

amadurecimento, a continuação da prática traga, cada vez mais, o 

aperfeiçoamento da mesma. 
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7. Anexos 

 

7.1. Estatísticas cooperação Brasil/Banco Mundial e BID 
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7.2. Projetos com estados e municípios brasileiros 

 

 

 

 


