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Resumo 

 O presente estudo analisa a atuação internacional do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e sua relação com a Política Externa 
Brasileira (PEB) durante o governo Lula (2003-2010). A pesquisa se guiou por uma 
vertente qualitativa e cuja coleta de dados partiu de fontes bibliográficas e 
documentais primárias. Conclui-se que a política externa do governo Lula, como 
explicada pelo paradigma do Estado logístico de Cervo (2009), tem a característica 
de repassar a responsabilidade do Estado empresário à sociedade, ou seja, de 
fomentar e dar condições ao empreendimento privado. O BNDES é, portanto, um 
importante instrumento para a aplicação da agenda brasileira no exterior – ainda 
que sua internacionalização não seja exclusiva desse momento.  
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Introdução 

  

Esse artigo tem por objetivo analisar a atuação internacional do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) entre o período de 2003 

a 2010 e compará-la com as diretrizes da política externa, sob a óptica do conceito 

de Estado Logístico de Cervo (2009). 

Amado Cervo lança mão de uma original abordagem para pensar as 

relações exteriores do Brasil. Em seu livro “Inserção Internacional: formação dos 

conceitos brasileiros” (2009), o autor divide a história da PEB em quatro 
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paradigmas: o liberal-conservador, iniciado no século XIX e que permanece até 

1930; o desenvolvimentista, entre 1930 e 1989; o normal (também chamado 

neoliberal), típico dos anos 1990 e o logístico, característico do novo milênio. Os 

três últimos, no entanto, coexistem em certa medida e compõem o modelo 

brasileiro de inserção internacional a partir dos anos 1990.  

A característica do estado logístico, típica do governo Lula, é passar a 

responsabilidade do Estado empresário à sociedade, isto é, vai fomentar e dar 

condições ao empreendimento privado. Conforme coloca Cervo, “foco do 

paradigma consiste, precisamente, em dar apoio logístico aos empreendimentos, o 

público e o privado, de preferência privado, com o fim de robustecê-los em termos 

comparativos internacionais” (2009, p.87). Isso, no entanto, não impede o 

investimento estatal, desde que esteja no patamar de competitividade sistêmica 

internacional. 

Assim, a expansão externa da economia brasileira é tida como condição 

básica para interdependência no mundo globalizado, objetivo dos logísticos. Para 

isso, age-se visando a “agregação dos empreendimentos nacionais às cadeias 

produtivas nacionais e por investimentos diretos no exterior, a começar pela 

vizinhança” (CERVO, 2009, p.87). Ou seja, iniciava-se a internacionalização 

econômica, na qual a América do Sul possui um grande papel.  Consoante Cervo, “a 

internacionalização econômica representa um campo de grande êxito da logística 

internacional de Lula, em razão do ritmo forte ostenta e da segurança a reverso 

que imprime à economia nacional” (2009, p. 89).  

Portando, esse artigo irá demonstrar a relação entre a atuação do BNDES 

- seu preparo técnico e seus desembolsos – com a política externa brasileira, 

explicando-a como uma característica logística fomentar o empreendimento 

privado.  

 

A atuação internacional do BNDES durante o governo Lula 

Procura-se, inicialmente, identificar nos discursos – do BNDES, do MRE, 

do MDIC e da Presidência da República – elementos que sugiram que a política 

externa brasileira influencia a atuação internacional do BNDES. Assim, no discurso 

de posse, em 1° de janeiro de 2003, o presidente Luís Inácio Lula da Silva já 

sinalizava o rumo que viria a dar para o seu programa de política externa:  



 

II Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 30 e 31 de outubro de 2013 

 
3 

 

a grande prioridade da política externa durante o meu Governo será a 
construção de uma América do Sul politicamente estável, próspera e 
unida, com base em ideais democráticos e de justiça social. (...) O 
MERCOSUL, assim como a integração da América do Sul em seu conjunto, 
é, sobretudo um projeto político. Mas esse projeto repousa em alicerces 
econômico-comerciais que precisam ser urgentemente reparados e 
reforçados. (...) Estimularemos empreendimentos conjuntos e 
fomentaremos um vivo intercâmbio intelectual e artístico entre os países 
sul-americanos. (BRASIL, 2003) 

  

A PEB durante o governo Lula buscou formas de cooperação Sul-Sul, 

dando para isso ênfase à integração sul-americana. Embora tal direcionamento não 

fosse uma política original desse governo, atingiu durante o período um dinamismo 

inédito (CERVO, 2006). Em consonância, o Ministros das Relações Exteriores, Celso 

Amorim, em seu discurso na XIII reunião do Conselho de Ministros da Associação 

Latino-Americana de Integração (Aladi), em 2004, aponta a importância da 

integração sul-americana e expressamente destaca a relevância do BNDES para esse 

processo 

 

o Brasil está comprometido em contribuir para a crescente integração 
entre nossos países. O Presidente Lula atribui a mais alta prioridade à 
integração regional. (...) Destaco, especialmente, o apoio que vem sendo 
dado a esses projetos pelo nosso banco de desenvolvimento, BNDES, cada 
vez mais integrado como instrumento de promoção do nosso 
desenvolvimento regional (BRASIL, 2004). 

 

Em novembro de 2004, a edição número 187 da revista mensal do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social trouxe como manchete a seguinte 

afirmação “Integração da América do Sul: o BNDES como agente da política externa 

brasileira”. Nessa e em outras publicações, percebe-se a intenção de alinhamento 

entre as políticas do banco e aquelas praticadas pelo Itamaraty. Já na edição 190, 

de março de 2005, afirma-se em consonância que “A integração sul-americana é 

prioridade da política externa do governo brasileiro, tendo o BNDES como 

importante instrumento”. De acordo com as publicações acima mencionadas, a 

integração da América do sul, que se constitui como um dos pilares da PEB, passou, 

em 2003, a fazer parte da missão do BNDES. Da mesma forma concorda o então 

presidente do Banco, Guido Mantega, na seguinte declaração “O BNDES incorporou 
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à sua missão este objetivo estratégico, atuando como órgão financiador da 

integração da América do Sul” (DISCURSO, 2005).  

Na mesma ocasião, a Primeira Rodada de Consultas para Construção da 
Visão Estratégica Sul-Americana no Brasil, em 2005, Mantega apresenta um 
seminário cujo nome e tema é “Integração da Infraestrutura na América do 
Sul”. Nele, o presidente do BNDES afirma que é prioridade do atual 
governo federal a construção de forças favoráveis aos países emergentes, 
visando a redução de vulnerabilidades e a aproximação de interesses 
comuns.  

 

Outro exemplo do envolvimento do BNDES com a PEB apresentado no 

discurso encontra-se na publicação “Sinopse Internacional” editada pelo próprio 

banco. Na edição número dois de julho de 2004, encontra-se a seguinte afirmativa 

“[...] o apoio à integração sul-americana é um dos principais objetivos da AEX 

[área de comércio exterior do banco], seguindo a prioridade dada pela própria 

política externa brasileira”. 

Conclui-se, então, que a atuação internacional do BNDES e a sua 

interface com a política externa estão presentes repetidamente no discurso de 

diversos órgãos, com destaque para o do próprio banco.  

Busca-se, então, identificar os mecanismos técnico-legais que 

contribuem para a internacionalização do BNDES e atividades institucionais que 

corroboram com o mesmo objetivo. Em um primeiro momento, analisam-se os 

dispositivos legais que influenciam na ação internacional do banco. Em outubro de 

2002, no final do governo de FHC, houve a promulgação (por meio do Decreto nº 

4.418) de um novo Estatuto Social do BNDES – que alterou a redação de diversos 

artigos e unificou Decretos e Resoluções. Dentre aquilo que o novo Estatuto Social 

alterou, destaca-se, em primeiro lugar, o artigo 9°, cuja redação de 2002 está a 

seguir: 

Art. 9º  O BNDES poderá também: 
I - contratar operações, no País ou no exterior, com entidades estrangeiras 
ou internacionais, sendo lícita a aceitação da forma e das cláusulas 
usualmente adotadas nos contratos externos, inclusive o compromisso de 
dirimir por arbitramento as dúvidas e controvérsias; 
II - financiar investimentos realizados por empresas de capital nacional no 
exterior, sempre que contribuam para promover exportações; 
III - financiar e fomentar a exportação de produtos e de serviços, inclusive 
serviços de instalação, compreendidas as despesas realizadas no exterior, 
associadas à exportação (Decreto nº 4.418, 2002). 
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Dessa forma, observa-se que o inciso segundo cria a possibilidade do 

BNDES de financiar o investimento externo direto (IED) de empresas brasileiras, 

com a ressalva de que tais investimentos devam contribuir para a promoção das 

exportações. Tal dispositivo até então não existia, pois apenas as exportações 

poderiam ser diretamente financiadas pelo banco antes de 2002. Apesar da criação 

do dispositivo, contudo, permanecia o foco no fomento a exportações, o que 

limitava a capacidade de ação do BNDES. Entretanto, com o Decreto 6.322 de 2007, 

a redação desse inciso foi alterada para “financiar a aquisição de ativos e 

investimentos realizados por empresas de capital nacional no exterior, desde que 

contribuam para o desenvolvimento econômico e social do País”.  Essa mudança, 

por mais que sutil, se encaixa no novo posicionamento externo do Brasil, não mais 

restrita a ideia de grande exportador, mas sim como um agente promotor de 

desenvolvimento.  

Ao artigo 2°, que por sua vez define a sede e o local de atuação do 

BNDES, foi acrescentado, em 2008, um parágrafo único cuja função é integrar o 

Estatuto Social do banco à Lei no 5.662/71. Tal ajuste é feito de forma a preparar o 

Banco para a inauguração de agências no exterior. Por fim, a alteração ao Estatuto 

Social referente à sua atuação internacional que se dá por meio dos ajustes ao art. 

11°, cuja redação discorre sobre a composição do órgão superior deliberativo do 

banco, o seu Conselho de Administração, passando a incluir um representante 

indicado pelo Ministério das Relações Exteriores. Isso significa que o Ministério das 

Relações Exteriores participa, então, das decisões consultivas do órgão máximo do 

BNDES, o que aproxima a interação entra a Política Externa e a agenda do banco.  

Passa-se agora a analisar os mecanismos técnicos cujo uso refletiu 

positivamente na atividade externa do BNDES, durante o período estudado. No final 

de 2003 foi criado no BNDES um Grupo de Trabalho (GT) para examinar o tema da 

internacionalização de empresas nacionais. O grupo partia da premissa de que 

“favorecer uma integração competitiva das companhias brasileiras ao processo de 

Globalização Produtiva, e pode também representar uma oportunidade para que 

sejam efetuados investimentos estratégicos em projetos de integração regional” 

(ALEM, CAVALCANTI, 2005). Além disso, acreditam que há evidências de que os 

projetos de integração regional têm aumentado tanto o fluxo de investimentos 

como os de comércio Sul-Sul.  
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Em dezembro de 2008 foi criada a Área Internacional do BNDES (AINT), 

como resultado da percepção de que era necessário aprimorar a atuação 

internacional do banco. Fazem parte de seus objetivos a ampliação das operações 

de captação externa, o desenvolvimento do relacionamento institucional em nível 

internacional, apoio à internacionalização (Investimento Externo Direto) e 

elaboração de propostas para atuação internacional estratégica (BNDES, 2008). A 

AINT, então, unifica e coordena a atuação internacional do BNDES de modo a 

“aumentar a sinergia e dar maior eficácia às ações do Banco de promoção da 

economia brasileira no exterior” (BNDES, 2008).  

 Em 27 de agosto de 2009 foi inaugurada a primeira representação do 

BNDES no exterior, em Montevidéu (Uruguai). A capital uruguaia foi escolhida 

estrategicamente, já que é sede da Secretaria do Mercosul, da Secretária-geral da 

Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) e de outras instituições 

direcionadas ao desenvolvimento e integração da América do Sul. O escritório de 

representação tem como principal função fomentar o comércio exterior, sobretudo 

com os países membros do Mercosul. Além disso, procura oportunidades de 

expansão de apoio financeiro à internacionalização de empresas brasileiras, por 

meio do patrocínio ao Investimento Externo Direto (IED).  

No mesmo ano, em novembro, a AINT inaugurou sua primeira subsidiária, 

a BNDES Limited, em Londres (Reino Unido). A escolha da capital inglesa é 

motivada por ser um dos principais centros do mundo financeiro. Sua principal 

função, portanto, é a aquisição de participações acionárias em outras companhias. 

Ela deverá também aumentar a visibilidade do banco na comunidade financeira 

internacional, auxiliar as empresas brasileiras em processo de internacionalização 

bem como ser um ponto de referência para as empresas que já estão 

internacionalizadas (BNDES, 2008). 

Por fim, fala-se agora sobre o um dos principais mecanismos técnicos 

utilizados pelo BNDES, o Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR), 

criado pela Associação Latino-Americana de Integração (Aladi). O CCR é um sistema 

de compensações multilateral nos quais participam bancos centrais de 12 países da 

América Latina. Embora tenha sido criado na década de 1960, ele representa desde 

os anos 1990 um importante instrumento de financiamento de obras de 

infraestrutura na América Latina. Seu funcionamento se dá pela compensação de 
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pagamentos derivados de operações de comércio inter-regional. Para isso, dois 

artifícios fundamentais são utilizados: a câmara de compensação entre bancos 

centrais e os acordos de crédito. (RÜTTIMANN et al, 2008). Além disso, há um 

caráter multilateral, ou seja, “depois da realização de operações de comércio com 

diversos países, obtém-se um único saldo de débito ou crédito por país com o 

sistema.” (RÜTTIMANN et al, 2008). Por fim, ressalta-se o que diz Rüttiman et al 

(2008, p. 85) “não há registros de inadimplemento no histórico do convênio, mas 

apenas escassos casos de mora, o que testemunha a favor da eficácia desse sistema 

de garantias embutido no CCR”.  

Em 2003, com a Circular n° 3.211, retiram-se as restrições ao uso do CCR 

no financiamento de exportações. Dessa forma, ele tornava-se um instrumento de 

importância crucial para a internacionalização do BNDES. Uma vez que o convênio 

vincula os países da região, cabe-se falar sobre as obras de infraestrutura, cujo uso 

do CCR tem se mostrado fundamental. Aproximadamente 72% dos US$ 3 bilhões 

desembolsados pelo BNDES em financiamentos para países da América do Sul no 

período de 1997 a 2007 utilizaram o CCR (RÜTTIMANN et al, 2008).  

Ao longo do período estudado, o BNDES realizou importantes ações 

institucionais com intuito de promover a sua internacionalização. Por exemplo, em 

2005, assinou com a Corporação Andina de Fomento (CAF) um memorando de 

entendimento que institui mecanismos de cooperação entre elas. Em 2006, acordos 

semelhantes foram firmados entre o Fondo Financiero para el Desarrollo de la 

Cuenca del Plata (Fontplata) e com o Banco de la República Oriental del Uruguay. 

Além disso, o BNDES acompanhou os trabalhos da Iniciativa para a Integração da 

Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) visando o fortalecimento do marco 

institucional entre as instituições. Tendo em vista a América do Sul, ampliou o 

número de instituições financeiras com limite de crédito capazes de operar com o 

BNDES. 

Ademais, destaca-se a crescente interface com o Ministério das Relações 

Exteriores, ao compor missões governamentais em eventos como a Cúpula América 

do Sul-Países Árabes, a Reunião de Coordenação sobre a Área de Livre Comércio 

das Américas (Alca) e as negociações sobre o acesso a mercados entre o Mercosul e 

o Canadá, a I Reunião de Chefes de Estado da Comunidade Sul-Americana de 
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Nações e a VIII Reunião da Comissão de Vizinhança e Integração Brasil-Colômbia 

(BNDES 2009).  

Dessa forma, como resumem Alem e Cavalcanti (2005),  

 

a internacionalização deve ser vista como um meio essencial para o 
aumento da competitividade internacional das empresas, promovendo o 
desenvolvimento dos países e facilitando: i) o acesso a recursos e a 
mercados; e ii) a reestruturação econômica. Na economia internacional 
observam-se importantes associações entre IED, comércio e fluxos de 
tecnologia. Sem firmas competitivas internacionalmente, um país não 
pode melhorar a sua performance econômica. 

 

Conclui-se, portanto, que o BNDES possui um sólido conjuto de recursos 

técnicos e legais que permitem a sua internacionalização. Após conhecer os 

mecanismos do BNDES de apoio à exportação e verificar a importância atribuída a 

eles no discurso, objetiva-se agora acompanhar o desempenho das exportações 

financiadas durante o período estudado.  

O maior e mais antigo método de apoio à internacionalização de 

empresas do BNDES é o financiamento às exportações é o BNDES EXIM. Os discursos 

proferidos indicam para a importância dada às exportações de produtos de maior 

valor agregado (de, no mínimo, 60% do valor FOB produzido em território nacional) 

e à conquista e manutenção de mercados. Em contrapartida, as alterações de 

mecanismos técnico-jurídicos criaram alternativas de internacionalização a serem 

buscadas concomitantemente com a exportação. Além disso, retiram o papel da 

exportação como objetivo principal da política internacional do BNDES – dando-lhe 

caráter acessório. Ao contrário de significar que se negligencia a importância das 

exportações, tal mudança insere o apoio às exportações dentro de uma perspectiva 

maior de contribuição ao desenvolvimento econômico e social do país.  

Tal é a importância atribuída à exportação que os seus desembolsos 

cresceram significativamente durante o período estudado. Para exemplificar, 

observa-se que a média anual de desembolsos durante os oito anos de gestão (de 

2003 até 2010) foi US$ 6,307 bilhões, ao passo em que nos oito anos anteriores 

(entre 1995 e 2002) a média anual era 3.2 vezes menor, na quantia de US$ 1,968 

bilhão. Conforme demonstra o gráfico abaixo, os desembolsos anuais formam uma 

série histórica crescente, porém com alguns pequenos retrocessos. Além disso, 
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avaliando o primeiro e o último ano do período em questão, 2002 e 2010 

respectivamente, o crescimento é de quase 200% (2.8 vezes).  

 

Gráfico 1: Série histórica dos desembolsos do BNDES para exportação (US$ milhões) 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2012 
 

O acumulado de desembolsos para a exportação durante o governo Lula 

chegou ao montante superior a US$50 bilhões – esse valor estava próximo dos 

US$15,7 bilhões durante a gestão anterior. A maior parte desses desembolsos foi 

destinada à indústria de transformação. Em segundo lugar, destaca-se o apoio ao 

comércio e serviços, cuja atividade cresceu nove vezes entre 2002 e 2010, na qual 

se destaca o incentivo à construção.  

Em 2003, o volume de exportações totais brasileiras foi de US$73 bilhões 

– nesse valor incluem-se os mais de US$4 bilhões financiados pelo BNDES, o que 

representa 33% dos desembolsos totais do banco (BNDES, 2003). Em 2005, os 

desembolsos da Área de Comércio Exterior são aproximadamente 30% do total do 

banco – isso partindo de um patamar mais alto, já que os desembolsos do BNDES 

cresceram entre 2003 e 2005. Em 2005, as médias mensais de desembolso foram 

US$100 milhões, isto é, cinco vezes mais do que no primeiro semestre desse mesmo 

ano (BNDES, 2005).  
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O desempenho crescente do apoio à exportação do BNDES pode ser 

explicado em sua relação com a agenda da política externa Brasileira pelo 

paradigma do Estado logístico. Conforme afirma Saraiva (2004) o “plano das 

relações bilaterais vem sendo reforçado por meio da articulação de uma visão mais 

realista das relações internacionais [...]. O governo Lula, nesse caso, se aproxima 

mais do conceito de Estado logístico no qual o comércio exterior tem peso 

extraordinário”. 

 Conforme o conceito de Estado Logístico, o Estado brasileiro visa 

promover e fomentar a atividade empreendedora dos agentes privados. O BNDES, 

nesse caso, atua para financiar as exportações - seja na fase pré ou pós-embarque, 

sejam bens ou serviços. Em consonância ao que explica o paradigma, diz Saraiva 

(2004) que o comércio exterior tem objetivo sistêmico e não conjuntural, isto é, as 

negociações comerciais “estão voltadas para a superação da dependência 

estrutural em relação aos fluxos financeiros voláteis internacionais e orientadas 

para a superação da crise de financiamento e poupança internas” (SARAIVA, 2004). 

Além disso, o fortalecimento do comércio exterior relaciona-se com 

interesses fulcrais do Brasil, “uma vez que sem um crescimento exponencial das 

exportações, a armar um superávit expressivo na balança comercial, permanecerá 

o país condenado à vulnerabilidade econômica” (SARAIVA, 2004).  

Os desembolsos para exportação do BNDES são majoritariamente para a 

indústria de transformação e para os setores de comércio e serviços, isto é, de 

maior valor agregado. Em contrapartida, a agropecuária e a indústria extrativa 

recebem uma parcela muito pequena desses desembolsos  

Verifica-se que estimular a internacionalização da economia nacional por 

meio de exportações é deliberadamente uma política do banco. Tal fenômeno pode 

ser teoricamente explicado pelo paradigma do Estado logístico que afirma que o 

Estado procura criar condições para estimular a atividade empreendedora dos 

particulares. Sendo assim, o BNDES se configura com um importante mecanismo de 

fomento da expansão externa econômica e, portanto, um instrumento da política 

externa brasileira.  

Procura-se agora identificar o papel do BNDES na exportação de serviços 

de engenharia e de construção, uma vez que esse tipo de exportação representa 

uma parcela significativa dos desembolsos da sua área de comércio exterior. Ao 
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perceber-se a relevância das propostas de integração regional e do estímulo que 

elas proporcionam às obras de infraestrutura, intenta-se monitorar o papel do 

banco junto a IIRSA e demais projetos de integração.  

A Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 

(IIRSA) se configura como a mais organizada atividade de integração regional por 

meio de soluções infraestruturais da América do Sul. Ela foi criada no ano 2000 a 

partir de uma proposta brasileira a outros 12 países sul-americanos que dela hoje 

fazem parte. A ideia advém do Estudo de Eixos, isto é, do planejamento territorial 

brasileiro que visava identificar as regiões do país a partir de seu relacionamento 

econômico. Esse estudo foi realizado em conjunto pelo Ministério do Planejamento 

(MP) e o BNDES (MP, 2012). A IIRSA possui uma carteira de 514 projetos, sendo 31 

considerados prioritários para a região, para os quais se desembolsarão no total 

US$86 bilhões. Entre o ano 2000 e 2012, portanto um período um pouco mais amplo 

do que o alvo dessa monografia, 176 projetos contaram com financiamento total ou 

parcial do BNDES. Esses projetos estão incluídos em quatro eixos: Mercosul-Chile, del 

Sur, de la hidrovía Paraguay-Paraná e de Capricórnio (IIRSA, 2012).  

 

Gráfico 2: BNDES - Desembolsos do BNDES para apoio à exportação, total e para a 

América do Sul (US$ milhões) 
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Fonte: elaborado pela autora, 2012. 

 

No gráfico acima, podemos comparar os desembolsos efetivos do BNDES 

no apoio à exportação de obras de infraestrutura. Como visto, até o ano 2002, todo 

o financiamento desse setor foram utilizado em obras na América do Sul – com 

valor médio, entre 1998 e 2002, de US$ 65 milhões. A partir de 2003, o 

financiamento para a exportação de obras de infraestrutura ampliou sua área 

geográfica, sobretudo para o restante da América Latina e para a África. Com a 

exceção do ano de 2006, os desembolsos totais foram crescentes ao longo do 

período estudado – sendo o valor do último ano quase sete vezes maior do que o 

ano inicial. O máximo de desembolsos ocorreu no ano 2009 (somando US$1,477 

bilhões), ao passo em que para a América do Sul o pico ocorre em 2010, no 

montante de US$ 617 milhões. 

Entre 2003 e 2004, houve um crescimento de 88% na exportação de 

serviços de engenharia – de US$120 milhões para US$228 milhões. A exportação de 

serviços acarreta a venda de equipamentos e insumos e, na maior parte dos casos, 

estão inseridas em iniciativas de integração da região – como a IIRSA (BNDES, 

2004).  Durante o período estudado, o acumulado de desembolsos para exportação 

de infraestrutura é de US$ 4,457 bilhões – a comparar, US$ 325 milhões foram 

desembolsados com o mesmo propósito nos cinco últimos anos do governo FHC.  

Dentre alguns projetos financiados pelo banco, destaca-se casa de 

máquinas da Central Hidrelétrica La Vueltosa, de 514 MW (US$ 125 milhões), na 

Venezuela em 2003; ampliação da capacidade de gasodutos na Argentina (2005 e 

2006); construção do Aeroporto internacional de Tena, no Equador (2005), 

construção de duas hidrelétricas na República Dominicana (2006), Rodovia Maddén-

Colón, no Panamá (2006). 

É, portanto, possível concluir que o BNDES direciona aproximadamente 

9% seus recursos destinados à exportação para obras a fim de desenvolver a 

infraestrutura. Ademais, essas obras demandam a exportação de serviços de 

engenharia e construção e de materiais brasileiros a serem utilizados nos projetos. 

A Iniciativa para Integração Sul Americana exerce papel preponderante na 

destinação dos recursos na América do Sul. Conforme aponta Cervo (2010, p. 87) “o 

foco do paradigma [logístico] consiste, precisamente, em dar apoio logístico aos 
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empreendimentos, o público e o privado, de preferência o privado com fim de 

robustecê-lo em termos comparativos internacionais”. Constata-se, então, que o 

BNDES é um meio encontrado para fornecer o referido apoio e que a infraestrutura 

eficiente e simétrica faz parte de sua agenda política para a América do Sul.   

Ademais, o investimento externo direto financiado pelo BNDES é um dos 

mecanismos utilizados para a internacionalização do BNDES. Para isso, parte-se do 

conceito de IED adotado pelo próprio banco  

 

internacionalização de empresas: As operações de Investimento Direto 
Externo (IDE) têm por objetivo estimular a inserção e o fortalecimento de 
empresas de capital nacional no mercado internacional,  através do apoio 
a investimentos ou projetos a serem realizados no exterior, desde que 
contribuam para o desenvolvimento econômico e social do País (BNDES, 
2011). 

 

Em 2002 houve uma alteração no estatuto que permitiu o IED financiado 

pelo banco, contudo apenas a partir de 2005 ele passou a ocorrer. No mesmo ano, 

o presidente Lula comunicou a intenção do Estado de adicionar a 

internacionalização de empresas à agenda de política externa do país, durante seu 

discurso no Fórum Econômico Global, em Davos na Suíça. 

  Cervo e Bueno (2011, p. 545) alegam que, após a Guerra Fria, EUA e 

Europa se beneficiaram de duas formas de manifestação da globalização – acesso a 

mercados e expansão de empreendimentos. Assim, um objetivo logístico brasileiro 

– que, como visto, tem como inspiração realista os Estados Unidos – é de mesmo 

modo elevar a sua competitividade sistêmica. Assim, afirmam os autores “o 

objetivo do Brasil, nesse campo, consiste em formar empresas fortes para competir 

em escala global, com apoio logístico do Estado e financeiro de instituições 

nacionais, como o BNDES e o Banco do Brasil” (CERVO; BUENO, 2011 p. 545). Assim, 

as duas instituições bancárias tornam-se grandes financiadoras da formação de 

grandes conglomerados nacionais.  

Conforme aponta o World Investment Report, da UNCTAD (2010, p.47), o 

BNDES tem um papel ativo na consolidação das empresas nacionais. No entanto, 

mais recentemente, tem apoiado também a internacionalização dessas 

companhias. O relatório aponta que em 2009, o BNDES emprestou US$ 8 bilhões 
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para a expansão de empresas nos setores de agronegócio, bens de capital, 

engenharia, energia e tecnologia da informação.  

O quadro abaixo oferece informações disponibilizadas diretamente pelo 

BNDES sobre desembolsos em operações com objetivo de internacionalização. 

Como dito anteriormente, tal atividade passou a ser realizada a partir de 2005.  

 

Quadro 1: BNDES - Desembolso para operações com objetivo de 
internacionalização (R$ milhões) 

    

Ano Financiamento Participação 
acionária Total 

2005 192.2 - 192.2 
2006 5.4 965.4 970.8 
2007 27.5 1,195.9 1,223.4 
2008 7.1 3,712.4 3,719.5 
2009 - 788.7 788.7 
2010 98.7 2,953.7 3,052.4 
2011 5.9 - 5.9 
2012 13.4 - 13.4 
Total 350.2 9,616.1 9,966.3 

Fonte: BNDES/Área Internacional.  
 

Ao passo em que a primeira coluna (financiamento) refere-se a 

empréstimos diretos com fim de internacionalização, a segunda coluna 

(participação acionária) contém os valores desembolsados para a compra, dor meio 

do BNDESPAR, de parte das ações das companhias em vias de internacionalização. 

Tal ação confere ao BNDES o papel de fonte de recursos para a empresa, que os usa 

com fins de se internacionalizar.  

Durante o período do Governo Lula em que esse mecanismo existiu 

(2005-2010), os desembolsos somam US$9,947 bilhões – contudo, não apresentam 

uma tendência, e sim uma distribuição peculiar a cada ano. Os anos 2008 e 2010 

representam mais de um terço desse valor. Destaca-se que o modo mais utilizado é 

a participação acionária, com 96,7% dos montantes desembolsados.  

A primeira operação desse tipo realizada foi o financiamento para a 

internacionalização da Friboi, a maior empresa de carne bovina do país. A empresa 

recebeu US$ 80 milhões para compor os US$200 milhões necessários para comprar 



 

II Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 30 e 31 de outubro de 2013 

 
15 

85,3% da empresa argentina Swift Armour S.A (ALEM, CAVALCANTI, 2005).  Em 

2007, o banco adquiriu participação societária de 14% do então batizado JBS-Friboi, 

com investimento de R$ 1,46 bilhão. Para a compra da companhia americana 

Swift&Co (BNDES, 2007, p.63) 

Conclui-se, portanto, que o recente mecanismo de internacionalização 

de empresas do BNDES – que funciona em paralelo com o apoio à exportação – 

ainda carece de uniformidade. Embora os desembolsos anuais sejam inconstantes, 

o montante liberado nos cinco anos que coincidem com a delimitação desse artigo 

é significativo. Esse instrumento é, assim, explicável pelo paradigma do Estado 

logístico. Isso se dá pela busca da internacionalização econômica com apoio do 

empresariado, o que confere ao Estado o papel de estrategista e de fomentador de 

oportunidade de negócios – tendo o BNDES como um importante instrumento da 

política externa.  

 

Considerações Finais 

 

O BNDES é um versátil instrumento político que dialoga historicamente 

com a política externa brasiliera, seja na sua criação (resultado de esforços do 

Estado desenvolvimentista e que barganha perante aos Estados Unidos), seja como 

instrumento do Estado normal (como mecanismo da privatização), ou no Estado 

logístico – tema desse artigo. 

Conclui-se, portanto, que a interação entre a política externa e o BNDES 

se deu por meio do alinhamento dos seus objetivos. Assim, durante o governo Lula, 

a política externa encontra no BNDES um importante instrumento para colocar em 

prática uma parte significativa de sua agenda. Compõe a pauta diplomática 

brasileira: a expansão internacional da economia (e, para isso, o crescimento do 

comércio exterior e a formação de empresas robustas e competitivas no mercado 

internacional); a integração com a América do Sul; o desenvolvimento da 

infraestrutura; e o relacionamento Sul-Sul, como forma de criar um eixo anti-

hegemônico. Cervo (2009) explica esse alinhamento aplicando a óptica do 

paradigma do Estado logístico, no qual o Estado, ao buscar a interdependência no 

mundo globalizado, assume a função de estrategista (e não de operador) e estimula 
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o empreendimento competitivo ao dar condições e subsídios para ele – papel que o 

BNDES exerce com seus financiamentos. 
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