
Relações Exteriores

O incentivo à
internacionalização das
empresas brasileiros via
financiamento do Banco

Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)

ganhou mais forca com
a crise financeira

por Simone Cavalcanti*

governo acredita que a
maior integração com ou-
tros países da América
Latina, além de tornar as
companhias mais compe-
titivas globalmente, pode
elevar a produção local de

insumos e equipamentos, aumentar as
exportações e gerar empregos no Bra-
sil. Assim, o BNDES intensificou os de-
sembolsos para empresas brasileiras
que estejam fazendo negócios na re-
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gião e, apenas no primeiro bimestre
deste ano, já liberou US$ 160 milhões.

"As empresas brasileiras que expor-
tam bens e serviços compram ou sub-
contratam bens e serviços de outras
que produzem aqui, gerando emprego
e renda para o Brasil", afirma Luiz An-
tônio Dantas, superintendente da área
de comércio exterior do BNDES.

O financiamento pré-embarque co-
meçou a ser feito em 1997, mas ganhou
impulso no ano passado, quando o es-
tímulo à internacionalização foi incor-
porado pela Política de Desenvolvimen-
to Produtivo (PDF) do governo fede-
ral. Prova disso é que os desembolsos
do BNDES subiram de US$ 490 mi-
lhões em 2007 para US$ 650 milhões
em 2008. E, entre o primeiro ano do
plano e fevereiro de 2009, o volume de-
sembolsado atingiu US$ 4,6 bilhões. A
maior parte dos recursos foi liberada,
para projetos de transporte, energia,
infraestrutura urbana e saneamento.

O PDP prevê o fortalecimento e a
oferta de instrumentos governamen-

tais de suporte, como finan-

Lceiro, comercial e logísti-
co, para a maior inter-

nacionalização. E



Relações Exteriores

SIDERURGIA E ENERGIA:
produtos com

forte demanda na
américa latina

existe uma demanda empresarial para
isso, pois é uma forma de ganhar mer-
cado externo e aumentar a produtivi-
dade. "É fundamental que as empresas
nesse processo tenham o braço finan-
ceiro porque, sem ele, dificilmente con-
seguirão alcançar seus objetivos", afir-
ma Dantas.

As companhias verde-amarelas
também contam com os recursos do
banco oficial para participar de concor-
rência para execução de serviços pú-
blicos nos países latino-americanos, co-
mo está ocorrendo no processo de in-
dustrialização da Venezuela. "Além da
proposta técnica, a parte financeira faz
a diferença para que as brasileiras con-
sigam ganhar o mercado", enfatiza o
executivo do BNDES.

Na avaliação de Antônio Corrêa de
Lacerda, professor da PUC-SP e mem-
bro do Conselho Superior de Econo-
mia da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp), como a
economia mundial está muito integra-
da, a adoção de uma política inteligen-
te que favoreça a internacionalização
das empresas brasileiras só contribuiu
para o desenvolvimento do mercado
doméstico. Abre caminhos no terreno
tecnológico, uma vez que essas com-
panhias vão trazer para a matriz ino-
vações do exterior, no campo das ex-

portações, na atração de investimen-
tos externos e ainda no aumento da
produção interna dos fornecedores da
multinacional. "Se as empresas não
se internacionalizarem, vão morrer
aqui", diz Lacerda, citando o caso re-
cente do grupo farmacêutico francês
Sanofi-Aventis que comprou o labo-
ratório brasileiro Medley.

Reginaldo Braga Arcuri, presiden-
te da Agência Brasileira de Desenvol-
vimento Industrial (ABDI), corrobora
com esse raciocínio e afirma que a par-
ticipação de empresas brasileiras no
exterior também traz para a matriz no-
vos métodos de gestão, inovação de
procedimentos e do processo produti-
vo em si, dando mais músculo à econo-
mia brasileira.

Em momentos como o atual, com
uma turbulência "chacoalhando" a
maioria dos países, esse aporte do
BNDES se faz ainda mais necessário,
argumenta o professor. Para ele, se o
incentivo nessa área for reduzido, a cri-
se interna pode até se aprofundar. Ar-

curi complementa dizendo que é a
chance também de focar a integração
produtiva e demonstrar que o Brasil
não se vale apenas de momentos co-
merciais favoráveis para explorar os
mercados. "O Brasil não é um investi-
dor predador, mas parceiro", afirma o
presidente da ABDI.

POLÍTICA DE ESTADO. O incentivo à in-
ternacionalização é uma política de Es-
tado, pois os compromissos que o Bra-
sil está assumindo continuam indepen-
dentemente da troca de governo. Esse
processo, segundo Lacerda, elevou a
participação do País na América Lati-
na e no mundo. "O Brasil está exercen-
do tardiamente um papel de protago-
nista que sempre teve, mas só agora há
condições de fazê-lo porque conquis-
tou a estabilidade macroeconômica",
ressalta Lacerda, explicando que o País
é a décima economia mundial e, por is-
so, seria um líder natural na região.

Em encontros com os dirigentes
de países vizinhos, é o próprio presí-
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dente Luiz Inácio Lula da Silva quem
faz o papel de negociador. Um exem-
plo disso ocorreu no início deste ano,
quando, numa reunião com o presi-
dente da Venezuela, Hugo Chávez,
Lula "ofereceu" fornecedores de
bens e serviços nas áreas de enge-
nharia e bens de capital, além de em-
presas com interesse societário, pa-
ra os projetos industriais que estão
sendo desenvolvidos no vizinha. A
propaganda deu certo e já foram se-
lecionadas 26 companhias brasileiras,
que aguardam o resultado do proces-
so de licitação para a construção de
200 fábricas do governo venezuelano,
entre elas: latas e tampas metálicas,
tubos e conexões de PVC, placas ele-
trônicas montadas, equipamentos pa-
ra o processamento de alimentos.

O programa de apoio do BNDES
não se restringe apenas às grandes
empresas e abrange todos os países
da América Latina. Segundo Luiz An-
tônio Dantas, há empresas de diver-
sos portes e atividades, em especial
as ligadas à área de infraestrutura,
mas também as de papel e celulose,
mineração e siderurgia. Os exemplos
vão desde esses setores que podem
passar a atuar na Venezuela até os que
vendem equipamentos para os metrôs
que estão sendo construídos no Chi-

le. O Paraguai é outro país para o qual
as companhias brasileiras das áreas
de cimento, celulose e energia pode-
rão oferecer seus produtos e serviços
sendo apoiadas pelo BNDES.

No mês passado, foi a vez da Ar-
gentina. Interessada em vender seus
aviões comerciais para a Aerolineas
Argentinas, a Embraer contou com o
financiamento do BNDES para rece-
ber os recursos da sua produção. Na
prática, o banco libera para a empresa
no Brasil, e em reais, as parcelas de pa-
gamento pelos aviões que foram ex-
portados. "Se não fosse assim, a brasi-
leira perderia espaço para a canaden-
se Bombardier", ressalta Dantas. Afi-
nal, a ampliação da participação no
mercado internacional da indústria ae-
ronáutica, visando manter a terceira
posição no ranking mundial de aviões

comerciais, faz parte do PDF desde
sua criação.

OMC. Luciene Machado, chefe de de-
partamento da área comercial do
BNDES, não vê problemas no apoio do
banco oficial tanto à internacionaliza-
ção quanto ao crédito pré-embarque
em relação às normas antiprotecionis-
tas da Organização Mundial do Co-
mércio (OMC). Para ela, que partici-
pou da reunião sobre o Trade Policy
Review - análise feita a cada quatro
anos para cada país-membro, o Brasil
cumpre todos os pontos contra os sub-
sídios nas suas relações multilaterais
de comércio, e o fato de haver linhas
de crédito à disposição dos exportado-
res não é um problema.

* Colaboradora

maio 2009 Revista da indústria

Text Box
CAVALCANTI, Simone. Rumo América Latina, Revista da Indústria, São Paulo, a. 9, n. 150, p. 22-25, maio. 2009.




