
Discurso e prática  

Pesquisa da Fundação Dom Cabral revela falta de uma política de incentivos para alavancar investimentos 

internacionais  

Apesar do vigoroso crescimento nos últimos anos, os investimentos diretos de empresas brasileiras no exterior ainda 

são tímidos perto do potencial, e poderiam aumentar mais rapidamente se o governo ajudasse. “Chegou a hora de 

passar do discurso bem-intencionado à prática efetiva”, diz o professor Carlos Arruda, diretor de relações internacionais 

da Fundação Dom Cabral (FDC), que conduziu com especialistas da Universidade de Columbia um estudo sobre o 

papel dos governos centrais  na internacionalização das companhias.  

Não se trata apenas de prover financiamentos. Segundo as 25 multinacionais brasileiras que responderam à pesquisa 

entre novembro de 2007 e março último, a negociação de acordos de tributação recíprocos é o mais importante papel 

do governo para apoiar a internacionalização. Para as entrevistadas, porém, no caso brasileiro a eficácia desse 

instrumento é baixa, ou seja, não vem sendo adotado como deveria. Em segundo lugar, aparecem a criação de 

incentivos fiscais e de tratados regionais para garantir a proteção de investimentos feitos no exterior, ambos também 

considerados ineficientes no Brasil. “A atuação do governo brasileiro é tímida, não atende às expectativas das 

empresas interessadas em se globalizar”, dispara Arruda. O professor admite, no entanto, alguns progressos: “Hoje 

pelo menos já existe no governo a percepção da importância de apoiar empresas interessadas em se expandir; até 

1994, essa idéia era simplesmente rejeitada, pelo receio de evasão de capitais”, lembra. Mas, segundo ele, falta uma 

política clara e orientada a essa finalidade. “Ainda existe um grande abismo entre as boas intenções do governo e a 

realidade”, diz.  

A falta de apoio governamental fez com que as empresas interessadas em desbravar mercados fora do Brasil se 

acostumassem a agir por sua conta e risco. As grandes empresas já conseguem dinheiro farto e barato no exterior – 

situação que tende a melhorar com a obtenção do grau de investimento para o Brasil. E mesmo as menores encontram 

parceiros para seus projetos em outros países. Esse é, por exemplo, o caso da brasiliense Politec, empresa de 

tecnologia fundada em 1970, com 6,5 mil funcionários e faturamento anual de R$ 500 milhões, que acaba de abrir um 

escritório no Japão, o segundo fora do Brasil – o primeiro foi nos Estados Unidos. Os recursos vieram da gigante 

Mitsubishi, que comprou 25% do capital da Politec por US$ 100 milhões.  

Já a TotalSys, empresa da área de TI com 5 mil funcionários e faturamento de US$ 200 milhões, reclama da falta de 

apoio oficial a suas iniciativas. A companhia  mantém escritório nos EUA desde 1998, e em 2006 fechou parceria com 

uma empresa chinesa – mas enfrenta dificuldades para disputar licitações para a prestação de serviços ao governo 

chinês devido a barreiras regulatórias daquele país. Segundo entrevista concedida à FDC durante a pesquisa, a 

empresa  depende da intermediação do governo brasileiro para convencer a China a retirar esse obstáculo legal. No 

entanto, diz, até abril as negociações não avançaram.  

E não é só. Nos últimos três anos, diz Arruda, poucas empresas se beneficiaram de uma linha de financiamento criada 

pelo BNDES para incentivar empresas com estratégias de internacionalização. “As condições de acesso não parecem 

muito claras para as empresas”, afirma o estudo. Com o investimento de US$ 750 milhões da empresa de 

participações do BNDES, o Friboi comprou a Swift no ano passado, se tornando um dos maiores no setor de 

frigoríficos, o que lhe garantiu acesso aos mercados consumidores de blocos comerciais do Atlântico e Pacífico. A 

Itautec conseguiu US$ 143 milhões, para investir nas suas subsidiárias em Lisboa e Miami, bem como na compra da 

norte-americana Talar Technologies. A Bematech, por sua vez, conseguiu US$ 22 milhões para seu projeto de 

internacionalização, modernização, treinamento de pessoal e desenvolvimento de produtos, o que resultou na criação 

de cem empregos diretos. 



 



A assessoria do BNDES esclareceu que vem preferindo apoiar a internacionalização das empresas brasileiras via 

aporte de capital e financiamento à exportação.  

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), criada em 2005, é a responsável pela implementação de 

políticas de investimento direto de empresas brasileiras no exterior. O primeiro escritório foi inaugurado em março em 

Caracas, na Venezuela. A principal missão da agência é definir setores com potencial para se transformar em líderes 

mundiais, financiar sua expansão internacional e dar apoio às suas áreas de desenvolvimento e pesquisa. A ABDI e 

outros órgãos do governo estão no momento discutindo uma estratégia nacional de investimentos no exterior e a 

divisão entre eles de diferentes papéis e responsabilidades, revela Arruda. 

Enquanto isso, companheiros do Brasil no grupo dos Bric (Rússia, Índia e China) e outros países emergentes como 

Cingapura e Taiwan já mantêm há muito tempo políticas de incentivo à transnacionalidade das suas empresas. “A 

China adotou a estratégia conhecida como going global  para fomentar esses investimentos no exterior, vistos pelos 

chineses como uma enorme via de acesso a mercados, novas tecnologias e conhecimento”, afirma Arruda.  As práticas 

adotadas vão desde remoção de restrições e de barreiras domésticas a essa expansão (como controle de capitais e de 

câmbio), assistência técnica e de informações (apoio legal, financeiro e documental para o start-up, criação de centros 

de tecnologia e agências de fomento ao comércio exterior), incentivos fiscais, seguro, acordos bilaterais de tributação, 

estímulo a competitividade até negociações políticas.    
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