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A tendência, segundo especialistas entrevistados pelo DCI, é que as agências de fomento 

internacionais comecem a equilibrar suas atuações entre setores público e privado, o que deve 

favorecer a economia brasileira, principalmente no que diz respeito ao acesso ao crédito pelas 

pequenas e médias empresas no País.  

 

Na 54ª Reunião Anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no Panamá, 

realizado no último fim de semana, o banco informou que formulará proposta para reformar 

suas operações do setor privado. Em 2012, foram aprovadas 169 operações num total de US$ 

11,42 bilhões. E o ministro de Economia e Finanças do Panamá, Frank De Lima De Lima 

enfatizou a necessidade de ampliar o acesso ao crédito, particularmente para as pequenas e 

médias empresas.  

 

"Por esta razão, é imprescindível contar com uma transformação e modernização da janela 

privada do Grupo do BID, sólida e dinâmica, que consolide às atuais quatro janelas [...] que na 

atualidade oferecem assistência técnica, produtos e serviços financeiros e complementares de 

grande valor para o impulso do setor privado, motor importante de nossas economias", disse o 

ministro.  

 

Desta forma, o professor da ESPM, José Eduardo Amato Balian, aponta que essa intenção do 

BID é importante para o Brasil. "Os investidores estão ainda inseguros com a situação 

econômica mundial e, por isso, a procura por essas agências de fomento não estão tão 

perceptíveis. Mas, no caso, do Brasil, o cenário doméstico deve começar a favorece essas 

atuações das agências de fomento. E o BID tendo esse novo foco [setor privado e pequenas 

empresas] ajuda desenvolver o País. Temos lacunas que precisam de investimentos [como 

infraestrutura]", aponta o professor.  

 

Os professores Ricardo Torres, da BBS Business School, e Celso Grisi, da Fia, que também é 

diretor-presidente da Fractal, endossam a opinião de Balian. "Não temos mercado de capital 

para favorecer investimentos de longo prazo [necessários quando se trata de melhorar a 

infraestrutura], fica tudo para o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social]. Ou seja, o BID seria uma agência que agregaria capital para o País, porque não há 

recursos públicos suficientes para atender a nossa demanda", comenta Torres.  

 

"As agência de fomento são bem interessantes, pois dispõem de juros muito menores do que 

os concedidos pelos bancos privados e oferecem um valor de investimentos muito alto e a 

exigência de garantias é menor. Essas instituições assumem os riscos de crédito e do negócio 

não dar certo", elogia Grisi.  

 

Com relação às pequenas, todos concordam também que esse equilíbrio entre financiar o setor 

público e o privado pelas agências internacionais deve favorecer as empresas de porte menor, 

ao permitir maior acesso ao crédito - o volume de exigências pelos bancos privados, por 

exemplo, é maior para essas companhias. No entanto, Grisi lembra que "as agências podem 

não ter braço suficiente para atender o número de pedidos". "Por isso, solicitações com maior 

volume de crédito são mais frequentes", analisa.  

 

Neste cenário, por outro lado, Balian comenta que a tendência das agências internacionais 

pode fazer com que os bancos públicos sejam obrigados a criar linhas similares para atender 

não só grandes, mas aqueles de menor porte. "Isto porque, essas instituições não financiam só 

compra de máquinas, mas o capital de giro que é difícil conseguir pelos pequenos, pois a 

intenção é ter resultados econômicos e sociais", entende.  

 

Importância  

 

Um exemplo da importância do Brasil para o BID é que a agência aceitou a sugestão do 

governo brasileiro da Bahia ser a sede do próximo encontro anual em março de 2014.  
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A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, disse que aqueles que se dispuserem a vir ao 

Brasil em 2014 encontrarão um país diferente do de dez anos atrás. Ela ressaltou ainda que o 

BID "é um parceiro fundamental não só no financiamento de projetos, mas também na 

geração de conhecimentos aplicáveis às realidades locais e no compartilhamento de 

experiências exitosas", afirmou.  

 

O BID irá investir, em 2013, US$ 2 bilhões no Brasil por meio de parcerias com estados. Além 

disso, foi disponibilizado ao País US$ 200 milhões em crédito para o setor privado.  

 

Outro exemplo, da importância do Brasil para os bancos de fomento foi demonstrado na 

assinatura entre o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Mundial, Jim 

Yong Kim, no início deste mês, de um memorando de entendimento que visa apoiar estudos 

para o desenvolvimento de novos ETFs (Exchange Traded Funds, na sigla em inglês) no País - 

fundos de investimento que replicam índices de mercado.  

 

O Brasil será pioneiro no desenvolvimento desse modelo, segundo Mantega. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 20 mar. 2013. Caderno A, p. A3. 
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