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Resumo 

O presente artigo visa analisar qual é a importância da atuação do BNDES na 
inserção das empresas brasileiras nos mercados internacionais. Isso porque a 
inserção do Brasil nos mercados da América do Sul e do Caribe, no período entre 
2003 e 2013, teve grande participação do empresariado nacional, aliando os 
interesses privados com a agenda de política exterior. Através de uma pesquisa 
bibliográfica e de cunho exploratório, constatou-se que, não fosse a ativa atuação 
fomentadora do BNDES, o empresariado nacional teria diversas dificuldades em 
avençar a sua atuação no mercado externo.  
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Introdução 

  

O Brasil, na sua busca por assumir a liderança regional e se consolidar como 

respeito ator internacional, tem exercido diversas ações fomentadoras da 

integração econômica. Em decorrência disso, o país tem realizado investimentos na 

América do Sul e no Caribe e estabelecido políticas econômicas favoráveis à 

inserção internacional das empresas nacionais. Através do BNDES, o país ampliou o 

financiamento para a exportação de bens e serviços brasileiros para o mercado sul-

americano. A política externa brasileira busca garantir o papel de líder do Brasil na 

região latino-americana, estando atrelado às questões de segurança, de defesa da 
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democracia, de integração regional e de desenvolvimento nacional. Conforme 

Saraiva (2007), como principal ator regional, o Brasil não busca inserir somente a si 

próprio, mas sim a fortalecer a região como um todo dentro do cenário 

internacional. 

Em decorrência deste contexto de inserção internacional brasileira de viés 

multilateral e marcado pela busca de novas parcerias estratégicas com países da 

América do Sul e do Caribe o problema que suscita para este artigo é qual a 

importância da atuação do BNDES na inserção internacional do Brasil no período 

entre 2003 e 2013? A partir deste questionamento busca-se compreender a 

entrada do empresariado brasileiro nos mercados vizinhos, principalmente através 

da atuação do Banco, verificando quais foram as relações desenvolvidas entre a 

política externa brasileira e as empresas nacionais.  

O presente trabalho utilizará uma vertente de pesquisa qualitativa. A 

decisão pela pesquisa qualitativa dá-se pela sua característica de analisar os fatos 

respeitando as suas próprias singularidades (LIMA, 2008). Para Lima (2008 p.33), a 

escolha também se dá porque desta forma é possível “imprimir significado aos 

fenômenos humanos com o apoio de exercícios de interpretação e compreensão, 

pautados na observação participante e na descrição densa”. Assim, a vertente 

qualitativa justifica-se por possibilitar o aprofundamento de diversos aspectos da 

realidade que não seriam possíveis ser quantificados, pois o importante na pesquisa 

qualitativa está em compreender a dinâmica da política externa do Brasil e não em 

apenas quantificar acerca deste tema.  Neste sentido, o caráter qualitativo tem o 

papel de interpretar os fenômenos políticos e sociais que envolvem a temática em 

estudo. Já o aspecto exploratório possibilita a ampliação do tema, este método 

implica em explorar o tema a partir de novas abordagens. O viés exploratório se dá 

através do levantamento bibliográfico e da análise de documentos que se 

relacionam diretamente com o tema em estudo. O método exploratório permite ao 

pesquisar conhecer com profundidade o tema em estudo (CERVO, 2007). 

Deve ser destacado também, em relação à pesquisa a ser desenvolvida, que 

além de esta seguir uma vertente qualitativa, apresentará um caráter exploratório. 

Dentro da esfera de pesquisa social há três classificações usadas para os níveis de 

pesquisa: os estudos exploratórios, descritivos ou explicativos – sendo que estes 

divergem entre si conforme as metas estabelecidas pela pesquisa e a sua relação 
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com a profundidade dos níveis conceituais (GIL, 2014; SANTOS, 2006). Para Santos 

(2006, p.25/26), “explorar é tipicamente fazer a primeira aproximação de um tema 

e visa criar maior familiaridade em relação a um fato, fenômeno ou processo”, 

buscando prospectar materiais que possam fornecer ao explorador tanto a 

importância do tema estudado, quanto o estágio no qual já se encontram as 

informações e até mesmo revelar novas fontes de pesquisa (SANTOS, 2006). 

Para a realização de uma pesquisa científica de vertente qualitativa e 

caráter exploratório, é também necessário o uso de técnicas de pesquisa que 

melhor se adequam ao tipo de estratégia metodológica a ser utilizada 

concomitante com o objetivo proposto para o presente estudo. Segundo Lima 

(2008, p.47), os “diferentes tipos de pesquisa – bibliográfica, documental, de 

campo e de laboratório – (...) permitem ao pesquisador dispor de referencial 

indispensável para a fundamentação da solução do problema investigado ou da 

verificação da hipótese formulada”. Para o presente estudo, a proposta para o 

desenvolvimento do método escolhido será o uso de técnicas de pesquisa 

bibliográfica e documental. Vale ressaltar que ambas as técnicas, além dos 

benefícios que proporcionam, são aquelas que melhor se adaptam ao tema 

escolhido para o presente estudo, uma vez que são as mais maleáveis para 

pesquisas de caráter exploratório (GIL, 2014). 

 

Do BNDES: história da sua internacionalização 

 

Durante os dois mandatos de Lula, o BNDES passou por dois momentos de 

internacionalização. O primeiro foi a criação, em 2003, da linha de crédito 

específica para as empresas brasileiras em processo de internacionalização. Para 

tal, o banco teve que alterar o seu estatuto e iniciou o apoio às empresas nacionais 

com projetos no exterior desde que estas contribuíssem para o desenvolvimento 

social e econômico do país. Já o segundo momento foi marcado pela abertura de 

filiais no exterior em 2009. Foram abertos dois escritórios primeiramente: um em 

Montevidéu e outro em Londres. A subsidiária BNDES Limited, na capital britânica, 

é uma empresa de investimento com a intenção de possuir participação acionária 

em outras empresas. Além disso, possui a função de captar recursos no mercado e 

nas agências financeiras, o que facilita o empréstimo de dinheiro no exterior para 
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empresas brasileiras, já que não há a necessidade de repatriação deste. A filial de 

Londres também tem como meta servir de observador do mercado global, 

fornecendo informações às empresas nacionais. Já a filial de Montevidéu, ali está 

por ser a sede política do MERCOSUL, tem como principal função aportar 

diretamente nos projetos de integração regional (GARCIA, 2011). 

O BNDES realizou ainda acordos de cooperação e parceria com outros bancos 

de desenvolvimento, como o chinês e o indiano. Em 2011, na cúpula dos BRICS, o 

BNDES, através do EXIM, fechou um acordo com os bancos da China, Índia e Rússia, 

com o intuito de facilitar as transações e projetos em comum, além de fortalecer 

as relações comerciais e econômicas em geral. Nota-se ainda um primeiro passo 

para uma cooperação financeira entre estes países, algo que pode ser 

compreendido como um passo mais próximo de uma instituição interbancária. As 

áreas prioritárias para esta ação são a de infraestrutura, de energia, de tecnologia 

e de setores exportadores, desenvolvendo de maneira concomitante mecanismos 

de apoio à internacionalização das empresas. Em 2004, o BNDES já havia 

estabelecido um acordo com o banco estatal chinês CTIC, buscando investir em 

projetos de infraestrutura ferroviária e portuária na América do Sul para a 

passagem de produtos brasileiros pelo Oceano Pacífico. Além das cooperações Sul-

Sul, há o acordo entre o EXIM e o banco dos Estados Unidos com a meta de 

promover investimentos em áreas de interesse de empresas brasileiras e 

estadunidenses.  Existem ainda acordos de cooperação com o Japão, nas áreas de 

tecnologia de informação e automobilística através do Japan Institute for Overseas 

Investment, e com o Chile, para a colaboração técnica entre empresas destes 

países através da Corporación de Fomento de la Producción (GARCIA, 2011). 

Não obstante, objetivando centralizar e ampliar o apoio governamental ao 

setor exportador, o governo federal junto com o BNDES criou, em 2010, uma 

agência de crédito à exportação como uma subsidiária do banco EXIM Brasil. Além 

disso, o banco tornou-se um administrador do Fundo Garantidor de Comércio 

Exterior, que mesmo sendo um aparelho privado, serve como garantia à realização 

das operações do EXIM. Desta forma, o BNDES consolida-se como fomentador da 

exportação, do investimento externo e da internacionalização das empresas 

brasileiras, isso juntamente com o alinhamento com os demais bancos de 

desenvolvimento do eixo Sul-Sul. Em relação ao investimento externo, o banco já 
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forneceu, de 2005 até 2010, um volume de R$ 12,7 bilhões em projetos de 

internacionalização, envolvendo aquisições, joint ventures, projetos de greenfield e 

expansões. Conforme o próprio banco, os fundos liberados pela instituição correspondem às 

demandas nacionais, sem existir uma priorização setorial ou de empresas. Para que 

a firma receba o crédito, ela deve apresentar uma gestão estruturada e demonstrar 

que o seu projeto internacional traz benefícios para o Brasil como país, como a 

transferência de tecnologia (GARCIA, 2011). 

Durante a gestão de Carlos Lessa no BNDES, houve ainda a criação do 

Departamento de Integração da América do Sul, conectado à área de comércio 

exterior. Além da concessão de crédito a obras na Bolívia e na Venezuela, o banco 

desenvolveu um fundo de US$ 1 bilhão para apoio do comércio bilateral entre Brasil 

e Argentina, tendo como um dos seus intuitos ajudar na recuperação da crise 

argentina de 2001 e 2002. Todas as ações de financiamento às obras de 

infraestrutura realizadas por empresas brasileiras na América do Sul demandou, 

ainda, a flexibilização das operações do Convênio de Crédito Recíproco, para que 

os contratos fechados com os países vizinhos passassem a garantir que os bancos 

centrais destes também cobrissem certos riscos das exportações de bens e serviços 

para a realização destas obras (GARCIA, 2011). 

Pode-se concluir que o BNDES veio a se tornar um ator da política externa 

brasileira. Nisto inclui-se a sua essencial participação no financiamento da 

integração regional. Além disso, o banco é o principal fornecedor de crédito para a 

realização do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que inclusive abrange 

a IIRSA como um de seus projetos. 

Em relação ao projeto integracionista liderado pela IIRSA, os maiores 

contribuidores financeiros são o BNDES e o Banco do Brasil através do PROEX 

(programa de financiamento às exportações). Assim, a participação relativa do BID 

e de outras instituições internacionais mostra-se pequena. Entre os anos de 2003 e 

2010, o Brasil aprovou um montante de mais de US$ 10 bilhões em financiamento 

em obras na região que a IIRSA abrange, com o volume total monetário 

aumentando nos anos seguintes. A região da América Central e do Caribe, por sua 

vez, é um local e destino de grandes obras de grandes empresas brasileiras do ramo 

de infraestrutura.  No mesmo período de sete anos, para esta região foi alocado um 

total de US$ 2,8 bilhões. A principal obra realizada no Caribe foi o Porto de Mariel 
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em Cuba, com um financiamento de aproximadamente US$ 680 milhões para a 

construtora Odebrecht (GARCIA, 2011). 

Críticas que o sistema de financiamento tem recebido englobam a 

priorização de alguns grandes grupos e o fomento à formação de conglomerados de 

setores econômicos que não necessariamente são considerados inovadores e 

tecnológicos. Dentro deste âmbito, destaca-se que, em 2007, 60% dos empréstimos 

do BNDES foram destinados às áreas de baixa ou média tecnologia. Entre os anos de 

2003 e 2009, os financiamentos a setores intensivos em natureza (indústria de 

transformação, agropecuária, extrativa) computaram um total de 27% dos setores 

intensivos em trabalho (2%), ciência (11%) e de escala (13%). Com isso, vale 

ressaltar que o maior valor disponibilizado pelo BNDES foi para a JBS-Friboi na 

compra da Bertin, totalizando R$ 2,5 bilhões, um montante maior que o orçamento 

total do fundo criado em 1999 para financiar a pesquisa, o desenvolvimento e a 

inovação em setores como energia, aeronáutica e biotecnologia. Desta forma, há a 

concentração em certos setores da economia nacional e não em uma distribuição 

de investimentos. Os grandes grupos de construção civil e de engenharia são os 

principais beneficiados, junto com alguns grandes fornecedores de manufaturas. 

Somente no período que corresponde à década de 2001 até 2011 houve um 

aumento de 1.185% nos recursos do BNDES repassados às empreiteiras nacionais 

(GARCIA, 2011). 

 

Das Empresas Brasileiras: inserção no mercado sul-americano e caribenho 

 

Conforme Dunning (1988), dentre os fatores que impulsionam a 

internacionalização de empresas, estão a busca de novos recursos, a facilitação do 

comércio e a entrada em novos mercados. Enquanto a questão dos recursos diz 

respeito à procura de mão de obra e matéria prima mais barata; a facilitação do 

comércio caracteriza-se também pelas facilidades logísticas e legais em relação aos 

países visados de internacionalização (GIAMBIAGI e ALÉM, 2010). O fato da América 

do Sul e do Caribe serem mais próximos geograficamente do Brasil é levado em 

consideração pelas empresas nacionais, além dos projetos de integração de 

infraestrutura e acordos realizados entre o Estado brasileiro e seus vizinhos. 
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Uma característica notada nas empresas dos países em desenvolvimento é 

que, para uma primeira escolha de internacionalização, as firmas preferem como 

destino aqueles países com nível de desenvolvimento semelhante ao seu de origem. 

Além disso, as empresas buscam novas tecnologias e, as firmas brasileiras que 

realizam investimento no exterior, tendem a ser aquelas com maior nível de 

produtividade e com constante inovação na questão de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D). Outro aspecto que facilita a internacionalização das empresas é a condição 

de financiamento e os incentivos às exportações dos produtos nacionais (GIAMBIAGI 

e ALÉM, 2010). 

Os investimentos externos diretos (IED) brasileiros, das maiores 

multinacionais brasileiras, segundo Souza (2013), no período entre 2005 e 2010, 

têm seu destino majoritariamente para a América Latina. Em 2005, verifica-se que 

56% dos investimentos são direcionados para está região. Em 2006, há uma queda e 

a América Latina – que engloba a América do Sul e o Caribe – representa 47% do 

total, porém há um notório crescimento na Ásia e na África (SOUZA, 2013).  

Já em 2007, a participação da América Latina cai para 44%, em decorrência 

do aumento dos investimentos nos continentes asiático e africano. Em 2008, as 

empresas brasileiras com investimentos no continente latino-americano 

aumentaram para 46%. Nos dois anos seguintes – 2009 e 2010 – há o início de 

investimentos na Oceania. Em 2009, logo após o estouro da crise financeira 

internacional de 2008, a participação da América Latina aumentou para 53% do 

destino destes investimentos. Já em 2010, a América do Sul e a América Central 

somam 38%, com a primeira região sendo destino de 31% dos investimentos. Neste 

ano, houve um notável aumento no interesse na África e na Ásia, respectivamente, 

10 e 17% (SOUZA, 2013).  

Assim, constata-se que a América Latina é o principal destino das empresas 

brasileiras. Mesmo que com os governos petistas, em decorrência da mudança de 

diretriz na política externa, tenham existido incentivos para o investimento na 

África e na Ásia, a região vizinha continua sendo protagonista como destino dos 

investimentos do empresariado nacional. Como o Itamaraty teve como seu aliado o 

BNDES no período entre 2003 e 2013, os financiamentos foram concedidos para 

aquelas áreas de mercado consideradas prioritárias para a inserção internacional 

do Brasil e que objetivassem uma entrada na região da América do Sul e do Caribe. 
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Analisando os destinos dos IED das multinacionais brasileiras dentro da 

América do Sul, percebe-se que o país que mais atrai investidores é a vizinha 

Argentina, com 22%. Em segundo lugar, aparecem empatados o Peru e o Chile, com 

uma participação, cada, de 12%. Logo após, vêm a Colômbia, o Uruguai, a 

Venezuela e o Equador (SOUZA, 2013).  

Conforme um estudo da Fundação Dom Cabral divulgado em 2014 sobre as 

Multinacionais Brasileiras em 2013, das empresas nacionais que possuem 

investimento no exterior 77,78% destas possuem alguma filial na América do Sul. O 

continente que é o segundo maior destino é a América do Norte, com 69,84%, e a 

América Central e Caribe detém 33,33% de presença brasileira em seus territórios. 

Desta maneira, percebe-se o esforço brasileiro em fomentar a inserção das 

empresas nacionais em regiões prioritárias e que não aportam tantos IED’s do país. 

Isto pode ser observado pricipalmente com a América Central e o Caribe, região 

que tem sido um dos focos da poítica externa doméstica desde 2003, inclusive 

contando com diversas iniciativas de integração econômica e comercial regional. A 

sub-região do Oriente Médio, o continente africano e as demais partes que 

integram o continente asiático também são importantes para estratégia adotada 

pelo Estado nacional. Isto pois a consolidação da política horizontal e diagonal (Sul-

Sul e Sul-Leste) realizada pelo Itamaraty de Amorim e Lula fez com que o foco dos 

investimentos e incentivos fosse redirecionado para os eixos Sul e Leste, 

aumentando consequentemente a importância e a presença do Brasil nestas 

regiões. 

A presença das empresas brasileiras nas diferentes regiões é destacada pela  

Fundação Dom Cabral (2014), a qual no seu relatório se verifica que os Estados 

Unidos é o principal destino, tendo mais de 40 empresas brasileiras, enquanto a 

Argentina é o segundo destino mais procurado, possuindo entre 31 e 40 empresas – 

sendo o principal local de inserção na América do Sul e Caribe. Assim percebe-se 

que, mesmo que os Estados Unidos seja o país com maior número com filiais de 

empresas brasileiras, a América Latina é a região, como um todo, é mais atrativa 

para as empresas nacionais. Podem-se inferir razões como a similaridade 

mercadodógica e proximidade logística, fatores que ajudam na inserção de uma 

firma em um novo mercado. Entretanto, deve ser ressaltado que isto também é 

acarretado diretamente pela política externa adotada pelo Estado brasileiro. 
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Dentre as empresas brasileiras com IED na América do Sul, destacam-se os 

setores de bens industriais processados e de serviços. Na Argentina, principal 

destino de investimentos brasileiros, averígua-se a forte presença de empresas de 

bens industriais processados, de serviços e uma considerável presença de firmas de 

bens industriais acabados. Com exceção da Guiana e do Suriname, em todos os 

países há a predominância de firmas que atuam nos setores de serviços e bens 

industriais. Fato que ilustra esta situação é a forte presença de construtoras 

brasileiras na região da América do Sul e do Caribe. Exemplos são as construções do 

Porto Mariel, de hidrelétricas e de rodovias.  

O estudo da Fundação Dom Cabral ainda levantou, com as empresas 

pesquisadas, a importância da política externa do governo brasileiro nos últimos 10 

anos, ou seja, desde 2003. Assim, os empresários afirmaram, com 44,44% que a 

política externa brasileira tem favorecido os investimentos no exterior. Enquanto 

houve uma considerável parcela que classificou as decisões do governo como nem 

favoráveis nem prejudiciais, sendo representada por 39,68%, somente 1,59% 

afirmou que os esforços brasileiros têm na verdade prejudicado as empresas. 

Além disso, a Fundação Dom Cabral fez um ranking com as maiores 

multinacionais brasileiras e a quantidade de países nos quais elas estão inseridas. A 

maior firma nacional, assim, é a Vale estando presente em 31 países. A segunda 

maior é a Odebrecht (28 países), sendo seguida da Stefanini (27 países), da Weg (25 

países) e da Marcopolo (24 países).  

 

Do BNDES: o seu papel de catalizador para o empresariado brasileiro 

 

Nos últimos anos, o apoio às multinacionais brasileiras tem sido destaque na 

pauta econômica do governo. Uma das estratégias adotadas tem sido através do 

apoio à formação de grandes grupos domésticos – a partir de aquisições e fusões. A 

questão do financiamento para internacionalização é o destaque das ações do 

Estado brasileiro. O BNDES tem atuado no apoio direto no financiamento da 

expansão de capacidade produtiva doméstica e no financiamento direto das ações 

de internacionalização das firmas. No primeiro meio, destaca-se o aspecto que as 

empresas brasileiras mais avançadas na sua inserção internacional são clientes 

clássicos do Banco, uma vez que um dos requisitos para que uma firma se 
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internacionalize é ser forte no seu mercado doméstico. Dessa forma, presume-se 

que o BNDES tem participado já a algum tempo do processo de internacionalização 

das empresas brasileiras (GIAMBIAGI e ALÉM, 2010). 

Já a segunda forma de atuação do Banco teve, em 2005, uma de suas 

primeiras operações – e bem expressiva em termos econômicos – ao financiar a JBS-

Friboi na aquisição da Swift argentina. Em 2009, este frigorífero brasileiro viria a se 

tornar o maior do mundo com a aquisição das estadunidenses Swift Foods and 

Company e Pilgrim’s Pride e da brasileira Bertin. Para ampliar esta área de 

atuação, foi criada, no BNDES, uma área internacional (AINT). O Banco abriu, 

assim, dois novos escritórios em Montevidéu e em Londres. Espera-se que estes 

escritórios possam facilitar na prospecção de novas oportunidades comerciais – 

tanto no âmbito de investimento direto quanto no âmbito de exportação – 

aumentando a participação de empresas brasileiras no mercado mundial 

(GIAMBIAGI e ALÉM, 2010). 

Os financiamentos do BNDES para projetos voltados à internacionalização de 

empresas aumentaram fortemente. Porém, destaca-se o setor de infraestrutura, 

que obteve um crescimento de 1.185% dos seus financiamentos voltados a projetos 

no exterior. O IBASE, além de fornecer este dado, informa que a América Latina é 

o principal destino – majoritariamente ainda Argentina e Venezuela. Até 2010, pelo 

menos 80 projetos de infraestrutura haviam sido aprovados para serem realizados 

na Argentina, beneficiando as empresas brasileiras de construção civil que ali 

atuam. Conforme Mariano (2014), o discurso oficial do Banco é que tais 

investimentos procuram desenvolver as próprias firmas nacionais, abrindo mercado 

para elas no âmbito regional (CASTRO, 2014). 

O BNDES desembolsou, entre 1998 e 2013, segundo Menegatti, US$ 31 bilhões 

em investimentos no mercado externo. Quase um terço disto, US$ 10 bilhões, se 

destinou a investimentos no setor de infraestrutura, sendo que 60% deste montante 

foram destinados aos países da América Latina. Há obras, segundo o autor, em pelo 

menos 14 países, entre eles a Argentina, a Venezuela, o Chile, a Bolívia e Cuba. 

Dentre os tipos de projetos, existem estradas, ferrovias, gasodutos, portos, 

aeroportos e usinas hidro e termelétricas. O BNDES tem investido em obras no 

exterior – que contam com a presença obrigatória de empresas brasileiras – como o 

Porto de Mariel em Cuba (empresa Odebrecht), o metrô de Caracas (empresa 
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Odebrecht), uma rede de distribuição de gás em Montevidéu (empresa OAS), dois 

aeroportos no Equador (empresas Odebrecht, Andrade Gutierrez e Embraer), a 

aprimoração do sistema de coletivos colombianos (empresa Marcopolo), uma rede 

de abastecimento no Peru (empresa Andrade Gutierrez), o metrô de Santiago 

(empresa Alstom Brasil) e um projeto de saneamento na Argentina (empresa 

Camargo Corrêa). Isto mostra claramente que o Brasil, através do BNDES, tem se 

tornado um líder na integração regional. Sobre o assunto, que tem gerado críticas 

por parte dos opositores ao atual governo, Menegatti (apud CASTRO, 2014) afirma: 

“A América Latina tem poucas fontes de financiamento e um grande déficit de 

infraestrutura. O banco brasileiro assumiu o papel de suprir esse déficit, e seus 

investimentos no continente têm viabilizado uma integração que seria impossível 

de outra maneira”. Conforme Mariano, esta estratégia adotada pelo Estado 

brasileiro é válida, uma vez que está trazendo resultados positivos para a 

econômica brasileira. As empresas nacionais beneficiadas não atuam somente no 

setor de construção civil, mas em setores de insumos e serviços – inclusive, porque 

há a procura por cooperação tecnológica. Além dos projetos estarem contribuindo 

para a integração física regional, uma das prioridades do governo petista, todas as 

obras são realizadas por firmas brasileiras – de maneira obrigatória –, fortalecendo 

a presença e o capital doméstico no continente (CASTRO, 2014).  

Os dados liberados pelo BNDES 3  em 2015 mostram os financiamentos 

concedidos às empresas do setor de infra-estrutura no período entre 2007 e 2015. 

Enquanto dez empresas foram contempladas com benefícios do Banco, a empresa 

Norberto Odebrecht, incluindo a sua subsidiária em Cuba - a Companhia de Obras e 

Infraestrutura - absorveu cerca de 70%, ou US$ 8,33 bilhões, do total 

disponibilizado para este setor da economia. Cinco empresas (Odebrecht, Camargo 

Corrêa, Andrade Gutierrez, OAS e Queiroz Galvão) representaram 94,4% do total de 

capital investido, tendo presença restrita à América Latina e à África. Três firmas, 

a EMSA, a Mello Júnior e a Prado Valladares só tiveram uma concessão de 

financiamento cada, mas todas destinadas para a Angola em um projeto de 

educação, para construção de uma Escola de Administração e Centros de Formação 

                                         
3 Todos os dados no estudo aqui presentes podem ser encontrados no site do BNDES através do 
endereço eletrônico 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/consulta
_as_operacoes_exportacao/planilhas_exportacao_pos_embarque.html>. 
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Tecnológica. As outras duas empresas, TPRO e Contracta Engenharia, tiveram seus 

investimentos destinados para Cuba e Gana, respectivamente. 

O total de 539 projetos que recebeu aporte do governo federal teve 

fortíssima concentração na vizinha Argentina explicitando a parceria existente 

entre os dois países. O Estado argentino foi destino de 414 projetos na área de 

construção, estando focados na ampliação ou desenvolvimento de gasodutos e 

centros de distribuição e tratamento de água. O segundo país mais procurado pelas 

empresas brasileiras que utilizaram este recurso foi a Angola, tendo projetos 

envolvendo rodovias e hidrelétricas, enquanto o terceiro destino mais popular foi a 

República Dominicana, que também teve a construção de rodovias e hidrelétricas, 

além de barragens, aquedutos e corredores ecológicos. Destaque na mídia, a 

construção do Porto Mariel em Cuba recebeu financiamento do Banco Federal, mas 

houve também projetos de construções de aeroportos e de plantas industriais. Vale 

ressaltar que o total de projetos que focaram em Cuba foi sete, sedo um número 

muito pequeno comparado aqueles que se destinaram à Argentina. 

Em relação aos valores dos financiamentos, verifica-se que foram destinados 

US$ 3,93 bilhões para o continente africano, enquanto US$ 7,88 bilhões foram para 

a América Latina, somando um total de US$ 12,025 bilhões. Especificamente para a 

América do Sul (Argentina, Venezuela e Equador), foram investidos US$ 4,35 

bilhões; algo destacável disto é que mesmo a Argentina centralizando a maioria dos 

projetos, com 414, estes tiveram valores não muito representativos, somando um 

total de US$ 1,87 bilhões. Para a região da América Central e Caribe (Cuba, 

Honduras, Costa Rica, República Dominicana e Guatemala) foi destinado um total 

de US$ 3,53 bilhões. O país que possuiu maior captação de capital foi a Angola, 

com US$ 3,49 bilhões, sendo seguida da Argentina (US$ 1,87 bilhões) e da 

República Dominicana, com US$ 2,21 bilhões. A ilha cubana vem logo atrás 

captando, neste período entre 2007 e 2015, US$ 0,85 bilhão. 

A empresa que absorveu mais financiamentos, como já mencionado 

anteriormente, foi a Odebrecht, com US$ 8,33 bilhões.  Em seguida vem a Andrade 

Gutierrez, cujos 21 projetos receberam o aporte de US$ 2,62 bilhões. A Queiroz 

Galvão recebeu US$ 0,39 bilhões, enquanto a OAS, US$ 0,35 bilhões. Por fim, das 

cinco maiores empresas no ramo, a Camargo Corrêa, com a maioria dos seus 
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empreendimentos estando focados na Argentina, recebeu US$ 0,25 bilhões para os 

seus 73 projetos. 

Mesmo que o BNDES tenha fortemente investido em projetos de 

infraestrutura na região, uma das principais atividades do banco se deu na sua ação 

em relação ao apoio à inserção internacional das empresas brasileiras. Neste 

contexto, a abertura de um escritório em Montevidéu veio a comprovar o foco nas 

relações internacionais do banco na região. Desta forma, o BNDES agiu como o 

principal articulador entre as empresas nacionais e a política externa do governo 

petista. Assim, a busca por novos mercados a serem explorados pelos produtos 

e/ou serviços brasileiros concomitante com a estratégia de projeção internacional 

do país consolidou a parceria entre empresas brasileiras com as ações externas do 

governo no exterior (VALDEZ, 2011). Desta forma, conclui-se que o BNDES não só 

auxiliou as empresas nacionais a expandirem as suas atividades fora do território 

doméstico, mas o banco consolidou-se como uma instituição financeira de alcance 

regional – aumentando em consequência a influência do Brasil no cenário 

internacional. 

 

Considerações Finais 

 

Durante o período de 2003 e 2013 constatou-se que houve o atrelamento 

entre os interesses do empresariado nacional com os interesses do Itamaraty. Com 

a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao Palácio do Planalto, o Brasil passou a 

procurar uma diversificação nas suas alianças estratégicas, além da concretização 

do país como líder regional. Uma das formas encontradas pelos formadores da 

política externa brasileira de consolidar a presença do Brasil nos espaços sul-

americano e caribenho foi através da entrada nestes mercados por parte das 

empresas multinacionais do país.  

Assim, os investimentos do BNDES – principalmente voltados à integração 

física regional – e os financiamentos às empresas nacionais, com o intuito de 

facilitar a inserção destas nos mercados vizinhos, são juntos dois fatores que 

contribuem para que o Brasil assuma o seu papel de líder sem se tornar um país 

próspero rodeado de países em piores condições.  O lado comercial desta inserção 

brasileira no mercado internacional e a prioridade para com os seus vizinhos são 
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frutos da correlação entre a política externa e a política econômica adotadas pelo 

Partido dos Trabalhadores. Um importante ator para que esta ação se tornasse bem 

sucedida foi o BNDES. Todos os financiamentos concedidos pelo Banco, a juros 

subsidiados, tiveram o intuito de promover o desenvolvimento da indústria e de 

certos setores da economia nacional. Foi por isso que o BNDES criou linhas 

específicas para o setor agropecuário e o de pequenas e médias empresas, por 

exemplo, para que estes conseguissem crescer, aumentar a sua produtividade e 

competitividade mercadológica. 

O Banco foi ainda essencial para as obras de logística e infra-estrutura que 

foram realizadas na América do Sul e no Caribe entre 2003 e 2013. Buscando 

integrar a região, o BNDES concedeu diversos financiamentos para que as empresas 

brasileiras se tornassem aptas a exercer as obras nos outros países. Fica claro, 

durante o espaço de tempo estudado, que a região prioritária sul-americana e 

caribenha é o mercado mais importante para as indústrias brasileiras que exportam 

ou que possuem filiais no exterior. 

Um país forte perpassa pelo o seu empresariado forte no mercado 

internacional. Durante dez anos constatou-se que Brasília procurou fazer isso, 

entrelaçar os interesses entre asa ambições no sistema internacional por parte do 

governo federal e os da elite empresarial. Os mercados de características mais 

similares ao Brasil foram o foco da política externa brasileira, inclusive para se 

inserir como líder regional. Assim, a América do Sul e o Caribe são a região 

essencial para que a balança brasileira consiga se manter em um bom nível 

superavitário e para que a indústria nacional continue a se fortalecer. O Brasil 

precisa dos Estados sul-americanos e caribenhos para apoio político nas 

organizações e fóruns internacionais e multilaterais; mas também necessita destes 

para a manutenção da sua economia. 
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