
NEGÓCIOS CAPA

uando o presidente do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho,
inaugurou um escritório em Montevidéu em agosto, o ato foi
muito mais do que simbólico. A representação do BNDES no
país-sede do Mercosul e da Associação Latino-Americana de
Integração (Aladi) é o corolário de um esforço recente do banco
para ampliar sua relevância no crédito na América Latina.
Hoje, o banco de desenvolvimento criado para estimular a
economia brasileira, e que conta com recursos direcionados e
fartos, tornou-se um dos atores mais relevantes no processo de
expansão latino-americana das empresas brasileiras.

O recém-adquirido protagonismo vem por meio de com-
prometimentos financeiros cada vez mais amplos, em sua
maioria apoiados pelo Convênio de Crédito Reciproco (CCR) da
Aladi, que reúne os bancos centrais da região em um sistema
de garantia contra risco de calote dos governos. Para se ter
uma idéia de quão profundamente o BNDES está mergulhado
em sua nova política, os projetos aprovados e em análise para



exportações na América Latina já somam US$15,6 bilhões. Os
desembolsos para a região duplicaram em 2007 e 2008 em
comparação com os dois anos anteriores, e devem continuar
crescendo. Nos primeiros oito meses de 2009, foram desem-
bolsados USS 600 milhões apenas para o financiamento das
empresas de capital nacional que prestam serviços aos países
latino-americanos. Durante os 12 meses de 2008, esse valor
foi de USS 650 milhões. Na hipótese de o ritmo dos primeiros
meses do ano permanecer inalterado até dezembro, o desem-
bolso será de USS 900 milhões, um crescimento de 38% em
relação a 2008.

Essa cifra pode parecer pequena dentro do oceano de
cerca de USS 60 bilhões previstos para serem desembolsados
pelo BNDES em 2009. Mesmo assim, o porte do banco esta-
tal brasileiro o coloca em pé de igualdade com tradicionais
financiadores do desenvolvimento na América Latina, como

o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Cor-
poración Andina de Fomento (CAF). O BID, a mais conhecida
e multilateral-das instituições que atuam na região, terá um
desembolso previsto para este ano de até USS 16 bilhões. O
grosso da atuação do BNDES concentra-se no Brasil, mas seu
tamanho é visto com inveja pelos especialistas da região,
especialmente na Argentina. O país vizinho recebeu cerca de
60% dos desembolsos internacionais acumulados no primeiro
semestre. Exemplo disso é o projeto de ampliação de gasodutos
das empresas Albanesi e Cammesa, para o qual foi contrata-
da a construtora Odebrecht. Neles, o BNDES arcará com um
financiamento total de USS 882 milhões.

CARÊNCIA DE RECURSOS
O acesso a recursos tão grandes é fundamental para o de-
senvolvimento argentino, especialmente depois que o país
perdeu acesso aos financiamentos internacionais. Depois
da renegociação compulsória imposta por Buenos Aires aos
credores em 2002, os recursos de fora minguaram. Para com-
pensar essa dificuldade, há pouco o governo Kirchner declarou
a intenção de criar sua própria versão do BNDES, ressucitando
um banco de desenvolvimento que foi extinto pelo governo
Carlos Menerri em 1990.

O economista argentino Gabriel Basaluzzo, diretor do
mestrado em Finanças da Universidade de San Andres, em
Buenos Aires, reconhece que ter uma instituição desse tipo
é essencial para sanar a grave carência de investimentos
em infraestrutura do país, sobretudo a energética. Será uma
tarefa árdua. "Não há, na Argentina, nenhuma instituição
que tenha tanto dinheiro e tanto conhecimento técnico", diz
Basaluzzo. "Os fundos de pensão têm um patrimônio total de
USS 30 bilhões, a quarta parte dos ativos totais do BNDES."
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CRISTINA KIRCHNER E LUCIANO COUTINHO:ELA QUER UM BNDES SÓ PARA ELA

A necessidade argentina é um bom retrato da situação
financeiralatino-americana como um todo. Henrique Garcia,
presidente da Corporação Andina de Fomento {CAF}, diz que a
carência de recursos é intensa na região. Amedida tradicional
da folga ou do aperto financeiro de um país na hora de pagar
seus investimentos é a taxa de poupança, que representa
quanto da renda nacional pode ser investido para obter resul-
tados no médio ou no longo prazo.

Essa taxa é medida em um percentual do Produto Interno
Bruto (PIB). "Para crescer 5% ao ano de forma sustentável, os
paises da América Latina precisam investir 26% de seu PIB", diz
Garcia. "O problema é que a poupança desses países disponível
para investimentos é de apenas 21% do PIB." Os cinco pontos
percentuais que faltam representam de US$ 150 bilhões a US$
200 bilhões, que têm de vir de empréstimos externos. "Dai a
importância do BNDES, cujo tamanho e relevância na região
são inquestionáveis''', diz ele.

O Brasil também tem fraquezas e necessidades nessa área,
pois sua taxa de poupança é inferior às suas necessidades
de investimento, como qualquer pessoa que trafegue pelas
estradas ou fique retida nos aeroportos pode notar. Segundo

Coutinho, no início de 2008 a projeção do percentual do PIB
destinado à poupança e aos investimentos era de 20%. No
entanto, a crise abateu esses prognósticos. "O grande desafio
brasileiro é incentivar a poupança interna de longo prazo.
Precisamos estruturar um tratamento tributário favorável
a essa poupança e facilitar o funding bancário privado, para
não depender estritamente da poupança externa para nossos
novos investimentos", diz ele. Coutinho estima que, para o
país crescer 6% ao ano, seria necessário aumentar a taxa de
poupança para 25% do PIB.

Sustentar o crescimento requer dinheiro, muito dinheiro.
As instituições j á tradicionais na região reconhecem o impac-
to da crise e a retração dos mercados financeiros tradicionais,
por isso estão em busca dos recursos adicionais que sabem
ser necessários. O BID, por exemplo, está em plena corrida
por aumento de capital. "Nossa média de aprovações anuais
desde 1994 era de US$7,5 bilhões, subiu para US$ ll bilhões em
2008 e poderá chegar aos US$ 16 bilhões em 2009", diz Koldo
Echebarría, gerente-geral de planejamento e estratégia do BID.
"No entanto, em 2011 teremos de trabalhar com um máximo
de US$10 bilhões."

Na tentativa de aumentar a oferta de crédito,
os países da América Latina poderão contar em
breve com outra instituição financeira de fomento,
o Banco do Sul, iniciativa lançada em 2007 pelo
presidente venezuelano Hugo Chávez e cujo acordo
de criação foi assinado em setembro deste ano por
Venezuela, Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e
Uruguai, tendo o Chile como membro observador.
"Será uma iniciativa importante para reduzir o
desequilíbrio da estrutura financeira dos países da
região para projetos de infraestrutura e integração
comercial", diz o economista André Biancarelli, da
Unicamp. "O capital inicial de US$ 20 bilhões não é
grande, mas será um passo importante, pois fará
com que as decisões de projetos binacionais ou plu-
rinacionais no continente americano sejam feitas
num órgão sul-americano e não brasileiro", afirma
o economista Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES
e um dos antecessores recentes de Coutinho.



EXPANSÃO DAS EMPRESAS
A atuação do banco não se restringe à infraestrutura. Não há
um grande negócio fechado no Brasil que não tenha passado,
em um momento ou outro, pelos gabinetes da diretoria ou
pelos departamentos técnicos do BNDES (veja quadro n a pági-
na 27). Hoje, essa atuação atravessou as fronteiras nacionais.
Sustentar a internacionalização das empresas brasileiras está
no topo da agenda de Coutinho, financiando exportações e
fornecendo capital abundante para custear aquisições.

Esse papel vai ao encontro do de instituições semelhantes
em países desenvolvidos. Na acirrada disputa por mercados,

dificuldade em, por exemplo, fazer aquisições no exterior.
Uma das premissas do crescimento de qualquer país é ter
corporações capazes de competir. A competitividade depende
da expansão, que permite ganhar escala e reduzir custos. É
preciso ganhar mercado para produzir e exportar mais. "Se
não for assim, companhias brasileiras com alto potencial de
crescimento acabam sendo adquiridas por grandes multina-
cionais", diz o argentino Basaluzzo.

Nos últimos anos, o economista viu essa afirmação acon-
tecer na prática. Ele acompanhou a marcha das empresas
brasileiras que adentraram a Argentina como clientes em

ganha não apenas quem tem as melhores tecnologias, produ-
tos e campanhas de marketing. O peso das finanças é decisivo.
Um bom exemplo são os aviões da Embraer, que este ano pode
ter um terço de suas vendas financiadas pelo BNDES. Seus
jatos de médio porte são razoavelmente comparáveis aos
de sua principal concorrente, a canadense Bombardier, em
termos de qualidade, segurança e desempenho, Os critérios
de desempate na hora de os compradores fecharem negócio
são o preço e a facilidade de pagamento.
A melhor demonstração da importância
do BNDES nesse modelo de negócios
vem da concorrência: a Bombardier é
recorrente em denunciar a Embraer por
práticas anticompetitivas na Organiza-
ção Mundial de Comércio (OMC).

Sem o apoio do BNDES, a atuação
internacional das empresas brasileiras
seria muito menos expressiva do que é
hoje. As companhias teriam muito mais
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um shopping center. A aquisição da Swíft Armour Argenti-
na pela então Friboi em 2005, por exemplo, foi a primeira a
receber financiamento do BNDES. A operação contou com
empréstimos de USS 80 milhões, no âmbito de uma linha de
internacionalização criada pelo banco em 2002.

Outro exemplo é a Odebrecht, cuja atuação vai muito além
da Argentina. Basta perguntar a Luiz Antônio Mameri, vice-
presidente da construtora para a América Latina e Angola.

Uma das maiores empresas do setor
no Brasil, há três décadas a Odebrecht
vem espalhando seus canteiros de obra
pelo mundo, e uma parcela substancial
desses esforços - cerca de 20% de toda
a carteira internacional - depende do
apoio financeiro do BNDES. Hoje são
80 obras fora do Brasil, das quais 30 na
América Latina. A região responde por
metade dos RS 17,5 bilhões que repre-
sentam a operação internacional da



construtora. Algumas de suas maiores
obras internacionais estão na Venezue-
la, como a segunda ponte sobre o rio
Orinoco e o metrô de Caracas.

Iniciada em meados da década de 90,
a construção da ponte sempre teve apoio
do BNDES. "Naquele momento, era es-
sencial garantir recursos para a Odebre-
cht poder investir na Venezuela sem que as obras ficassem no
meio do caminho", diz um ex-ministro do Desenvolvimento,
a quem o BNDES já esteve subordinado. "Decisões como esses
financiamentos passavam todos os dias pela minha mesa", diz
ele. "Sabíamos que era uma das poucas maneiras de romper as
barreiras internacionais para nossas empresas."
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PECUÁRIA BRASILEIRA: EXPANSÃO INTERNACIONAL DOS FRIGORÍFICOS NÃO EXISTIRIA SEM O BANCO

O apoio do BNDES tem um efeito multiplicador sobre a eco-
nomia. "Cerca de 60% do que é usado nas obras internacionais
é produzido no Brasil", diz Mameri. São máquinas, ferramen-
tas, peças de reposição, aço e lubrificantes. Um número mostra
bem o tamanho desse negócio: entre maio de 2008 e abril de
2009, a obra da Odebrecht justificou a exportação de 145 mil
itens que lotaram 12 mil contêineres. Isso sem contar serviços
como consultoria, fretes e seguros.

MÉTRICAS
A importância do BNDES como financiador do desenvolvi-
mento é inquestionável, mas seu papel na sustentação inter-
nacional das empresas brasileiras tem sido alvo de críticas. O
economista Márcio Garcia, professor da PUC do Rio de Janeiro,
afirma que é aceitável que as decisões do banco não conside-
rem apenas a lógica empresarial, mas também levem em conta
uma estratégia de ampliar a importância geopolítica do Brasil.

Ou seja, o crescimento da participação
brasileira no mercado externo justifica
que o BNDES corra riscos maiores do
que um banco privado, como ocorre nos
países desenvolvidos, onde instituições
públicas usam dinheiro do contribuinte
para apoiar as empresas nacionais. No
entanto, o economista - que já traba-

lhou no BNDES como funcionário concursado - avalia que há
alguns pontos problemáticos no caso brasileiro.

O mais grave, diz ele, é a ausência de uma métrica clara
e transparente sobre os riscos corridos pelo banco e sua con-
trapartida, o retorno para a economia brasileira em termos
de geração de emprego e crescimento econômico. "Não sa-

bemos o que está acontecendo, sem
transparência nem métrica, tanto
no BNDES quanto nas demais ins-
tituições públicas que financiam a
atividade privada", diz Garcia. Não é
uma crítica nova. Em entrevista con-
cedida a AméricaEconomia há mais
de dez anos, em novembro de 2008, o
ministro da Fazenda Guido Mantega,
então economista da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV), reclamava que "a
informação sobre financiamento (no
caso, para pequenas e médias empre-
sas) é difícil de ser obtida devido à
falta de transparência do BNDES".

Para Márcio Garcia, a principal
crítica ao discurso do banco hoje é
que o BNDES usa a ampliação dos
desembolsos como a maior prova
da eficiência de sua atuação. Aqui,
quantidade não é necessariamente
qualidade. "Para um banco público

que oferece crédito com recursos subsidiados, comemorar o
aumento de desembolsos é o mesmo que celebrar venda de
notas de R$ 100 por R$ 90."

Avaliar o retorno do capital investido é essencial para
qualquer instituição financeira. No caso do BID, por exemplo,
esse assunto está permanentemente sendo analisado. O
banco tem ampliado seus desembolsos e está em busca de
capital para emprestar mais ainda. Esse processo vem sendo
acompanhado de uma profunda discussão interna. No fim de
2008, depois de mais de dois anos de trabalho, o BID aprovou
uma matriz para calcular com mais precisão o impacto de seus
investimentos, tornar a concessão de empréstimos mais ágil e
melhorar o retorno dos financiamentos. Os técnicos do banco
reconhecem que há um razoável grau de incerteza envolvido
nesse processo. "Há coisas que são fáceis de medir, mas difí-
ceis de contar", diz Koldo Echebarría, do BID. "Mesmo assim é
preciso sempre procurar melhorar nossos padrões."
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Nesse aspecto, transparência é fundamental. Aqui, o
BNDES não tem tirado a nota máxima. Coutinho afirma que
as métricas existem, mas há controvérsias dentro do banco.
"Hoje não temos um conjunto de projetos ou metas em foco.
Os recursos totais de desembolso do BNDES cresceram ab-
surdamente, o movimento das empresas brasileiras nessa
região também, e o que queremos é gerar emprego e divisas
ao Brasil", diz Leonardo Botelho, chefe de um dos departa-
mentos da divisão internacional do Banco, em entrevista a
AméricaEconomia.

O banco também não comentou quanto o apoio a uma
obra na Argentina ou na Venezuela pode representar em ter-
mos de exportação de bens e serviços e qual o impacto positivo
na economia nacional. São problemas, mas que não chegam
a tornar inviável a atuação do BNDES como um todo, pois o
financiamento à internacionalização de empresas hoje não
chega a 20% do desembolso total. "Apesar do crescimento, os
empréstimos externos até hoje representaram um montante
limitado - de US$ 5 bilhões em 2008, contra um desembolso
total de R$ 92,2 bilhões - de modo que
ainda é difícil ver essa linha de ação mais
além do que uma atividade complemen-
tar", diz o economista Carlos de Passos,
consultor do Banco Mundial e da FGV,
em São Paulo.

Os desembolsos
internacionais neste
ano devem crescer

O TAMANHO DO RISCO
A incerteza em relação às métricas não
é um problema apenas da atuação in-
ternacional do banco. "Essa não pode ser
considerada uma medida de desempe-
nho paraumbanco de desenvolvimento", diz Garcia. "Existem
metodologias de avaliação muito boas na academia e cabe
ao BNDES implementá-las, sobretudo em um momento de
expansão." Para ele, tanto quanto a necessidade de métricas
especiais para avaliar o crédito à internacionalização, o BNDES
precisa de limites no âmbito doméstico. "Sempre é preciso
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lembrar que o BNDES existe para suprir uma falha de mer-
cado, e não para tomar o lugar do sistema bancário privado."
Essa crítica, aliás, não é apenas de Garcia. Armínio Fraga, ex-
presidente do Banco Central, comentou em um evento no Rio
de Janeiro em maio, que a atuação do BNDES estaria tornando
mais difícil a atuação do setor privado no financiamento de
longo prazo das empresas.

É bom que o Brasil tenha um BNDES que possa servir para
financiar as empresas e manter a economia respirando em
momentos de crise. A ausência de estruturas semelhantes
teve um impacto devastador sobre a Argentina, por exemplo.
O grande perigo, diz Garcia, é usar a crise como justificativa
para uma expansão descontrolada. "Se tentar financiar tudo,
o BNDES só conseguirá piorar as finanças públicas e inibir
o fortalecimento do sistema de crédito privado, que já está
voltando ao normal e é mais eficiente. Isso oneraria o Estado,
que não tem capacidade de fazer isso porque tributa muito,
tributa mal e gasta mal."

Coutinho discorda. Ele diz que o BNDES tem tido um papel
complementar em relação ao mercado
e não tenta substituí-lo. "Sabemos que
os bancos privados brasileiros têm di-
ficuldades em conceder empréstimos
de longo prazo devido à estrutura de
seu funding", diz ele. "No entanto, não
acreditamos que a atuação do BNDES
deva expelir os bancos privados do
sistema, mas sim permitir a entrada
deles." Coutinho afirma que, como o
BNDES tem sido um dos principais
sustentáculos para o estabelecimento

do mercado de capitais brasileiro, é sua função estimular um
mercado de crédito de longo prazo no Brasil. "O grande desa-
fio para a economia brasileira é poupar mais e investir mais,
para que o BNDES concentre-se nos projetos de maturação
mais longa e risco mais elevado, o papel típico de um banco
de desenvolvimento." •
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