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Com a inflação sob controle, contas públicas ajustadas, exportações em
alta e mercado interno em expansão, economia brasileira atrai crescente
volume de investimentos externos, que impulsionam o nível de atividade

CIRCULO VIRTUOSO
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PEDRO ROCHA (*)

O Brasil chega ao final de 2005 exibindo um conjunto de indicadores que evidenciam o salto
de qualidade que sua economia conseguiu registrar nos últimos anos. Uma das maiores econo-
mias do mundo, com um Produto Interno Bruto (PIB) da ordem de US$ 700 bilhões, o Brasil conta
com um mercado em expansão, constituído por 180 milhões de habitantes, e instituições sólidas e
maduras. Com essas credenciais, o País ocupa posição de destaque dentre os grandes emergentes
do cenário mundial, grupo em que também figuram China, Índia, Rússia, Indonésia e México.

No campo econômico, o Brasil completa outro ano de crescimento com inflação sob controle –
o índice de preços anual está abaixo da meta de 5,1% definida pela autoridade monetária. O PIB,
após ter registrado avanço de quase 5% em 2004, deve crescer mais 4% e há previsão de que
essa trajetória será no mínimo mantida nos próximos anos. O setor de atividade de maior expan-
são é o industrial, com crescimento estimado em 4,5%. A balança comercial fecha com superávit
pelo quinto ano consecutivo, batendo recordes tanto nas exportações quanto nas importações. 

Os embarques previstos para este ano somam US$ 117 bilhões, com crescimento de 21% ante
o valor de 2004 (leia reportagem “Comércio em Alta” à página 31 desta edição), e as importa-
ções alcançam US$ 74 bilhões, representando acréscimo de 18%. O saldo comercial registrado no
ano, da ordem de US$ 43 bilhões, também é o maior já contabilizado.

A sustentação do crescimento é garantida pela intensificação dos investimentos: a formação
bruta de capital fixo subiu para o equivalente a 20% do PIB e o ingresso líquido de investimento
direto estrangeiro (IDE) em um ano é da ordem de 16 bilhões de dólares, o segundo maior volume
anotado entre os mercados emergentes. 

Neste ambiente, os anúncios de novos projetos de grande envergadura se sucedem em vários
setores. Alain
Belda, CEO da
Alcoa, maior fa-
bricante de alu-
mínio do
mundo, comuni-
cou pessoal-
mente ao presi-
dente Luiz Iná-
cio Lula da Silva,
no final de se-
tembro, que o
Brasil receberá
US$ 1,6 bilhão
para a expansão
das operações
locais. É o maior
investimento emA atividade industrial deve registrar crescimento de 5% em 2005

PEÇA TAMBÉM OS
EXEMPLARES DESTA
REVISTA EM INGLES 
E ESPANHOL
marketing@brazilnow.com
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lhão. No agronegócio, a Sadia,
maior processadora de carnes do
país, anunciou projeto de US$ 650
milhões para construir novos abate-
douros de aves e suínos na região
Centro-Oeste.

A escalada de investimentos é
parte de um círculo virtuoso no qual
o Brasil ingressou com a perspectiva
de se tornar, segundo projeções de
especialistas internacionais, a quinta
maior economia do mundo em mea-
dos do século. Essa trajetória é facili-
tada pelo fato de já ter realizado
uma complexa lição de casa para
modernizar e consolidar suas institu-
ições democráticas, políticas e de re-
gulação dos negócios. 

O nível tecnológico e do nível de
serviços prestados pelo sistema fi-
nanceiro brasileiro, por exemplo, é

considerado superior ao de merca-
dos avançados. “As transações fi-
nanceiras, que podem levar até dias
em muitos países desenvolvidos, são
realizadas de modo quase imediato
no Brasil”, diz o espanhol Ramon
Sanchez, vice-presidente de planeja-
mento do Banco Santander, o maior
banco privado latino, que ingressou
no Brasil há cinco anos, realizando
investimento de mais de US$ 3 bi-
lhões para assumir o controle do Ba-
nespa, até então um banco estatal.
“Com expansão contínua do PIB, re-
dução gradual dos juros e expansão
da massa salarial, o mercado brasi-
leiro é um dos mais promissores do
mundo.”

Conta pontos também o pro-
gresso que o país obteve nos últimos
dez anos no sentido de estabilizar
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*Previsão                 Fonte: BNDES

Nos últimos cinco anos, o Brasil dobrou o
valor de suas EXPORTAÇÕES e multiplicou
o saldo de sua BALANÇA COMERCIAL

(em US$ bilhões)

sua moeda, domar a inflação e ado-
tar um sistema de câmbio flutuante.
Diversos indicadores e o testemunho
de um número crescente de organis-
mos multilaterais como o Banco
Mundial e o Fundo Monetário Inter-
nacional atestam a evolução brasi-
leira. As avaliações positivas sobre o
novo equilíbrio da economia do país
procedem também de instituições
privadas, como o banco americano
JP Morgan. 

“O governo brasileiro já demons-
trou que está determinado a seguir
uma política que gerará crescimento
estável, ao manter os controles da
política fiscal e monetária”, diz An-
drew Crockett, presidente do JP
Morgan. Crockett não foi o único re-
presentante de Wall Street a fazer
elogios ao Brasil. Willian Rhodes,
presidente do Citibank, considera o
programa econômico brasileiro “um
exemplo para o mundo.” 

A diminuição persistente do risco-
país – agora já na casa de 350 pon-
tos e com tendência de queda contí-
nua – e a valorização dos títulos bra-
sileiros no exterior refletem a percep-
ção cada vez mais ampla a respeito
da solidez dos fundamentos macroe-
conômicos. “O up grade que o país
recebeu recentemente das agências
Moody´s e Fitch evidencia que ocor-
reu uma mudança estrutural da eco-
nomia brasileira e que o fantasma da

vulnerabilidade externa foi afas-
tado”, diz o professor Carlos Lan-
goni, diretor do Centro de Economia
Mundial da Fundação Getulio Vargas
do Rio de Janeiro.

Isso tem permitido que o governo
brasileiro refinancie a dívida externa
em condições cada vez mais vantajo-
sas, substituindo papéis por outros
com prazos mais longos. Ao mesmo
tempo, as reservas internacionais do
Brasil vêm crescendo paulatinamente
e já somam US$ 60 bilhões. 

Para Fernão Bracher, ex-presi-
dente do Banco Central e sócio do

Itaú BBA, um dos maiores bancos
brasileiros, o país conseguiu conquis-
tar a confiança dos investidores com
o combate à inflação, a construção
de um superávit primário elevado e
melhoria das contas públicas, em es-
pecial a grande redução da parcela
de títulos federais atrelados à varia-
ção do dólar. “Foi um belo traba-
lho”, afirma Bracher. “Hoje a dívida
externa corresponde a apenas 1,2
vez o valor das exportações, o que é
extraordinário.”

Os bons resultados refletem tanto
o acerto das medidas com vistas ao
controle fiscal, com a geração de su-
perávits primários, quanto uma
maior inserção internacional do país
no campo do comércio. Nos últimos
cinco anos, o Brasil realizou um es-
forço de desenvolvimento das ven-
das no exterior que possibilitou do-
brar o valor total das exportações.
Valer notar que a pauta do comércio
brasileiro é altamente diversificada. 

O Brasil fatura cada vez mais com
a exploração de recursos naturais
abundantes, como o ferro e o man-
ganês, é também um grande expor-
tador de bens manufaturados, entre
os quais veículos, aviões, telefones
celulares, têxteis, calçados, aço e ce-
lulose, e emerge como um grande
celeiro do mundo, abastecendo de-
zenas de países com sua soja, car-
nes, suco de laranja, frutas, açúcar e

café (leia a reportagem “Com Muito
Apetite”, à página 40 desta edição).

Em contrapartida, a importação é
composta principalmente de maté-
rias-primas, componentes e bens de
capital destinados a complementar o
parque produtivo local. A importa-
ção de máquinas e equipamentos se
soma à intensa produção da indús-
tria brasileira do setor, que em várias
categorias está entre as mais avança-
das do mundo. 

Essa demanda elevada por bens
de capital se explica pelo nível de in-
vestimentos em modernização e ex-
pansão que o país retomou nos últi-
mos três anos. Muitas empresas in-
dustriais, do agronegócio, do comér-
cio e de serviços aceleraram seus
projetos de ampliação, lançamento
de produtos e atualização tecnoló-
gica. É o caso do grupo alemão
ThyssenKrupp. O grupo aprovou
plano de US$ 1,9 bilhão para cons-
truir uma nova usina de aço, a Com-
panhia Siderúrgica do Atlântico, que
será construída no estado do Rio de
Janeiro. O empreendimento terá a
participação da Companhia Vale do
Rio Doce, a maior mineradora brasi-
leira, como sócia minoritária e forne-
cedora da principal matéria-prima da
aciaria. 

“Essa iniciativa está em linha com
a nossa estratégia de atrair novos in-
vestimentos para a indústria siderúr-
gica no Brasil, aumentando assim o
consumo de minério de ferro e ge-
rando empregos, divisas e renda no
país”, diz Roger Agnelli, presidente
da Vale. Dez mil postos de trabalho
deverão ser criados com a usina,
cujo início de funcionamento está
previsto para o ano de 2008.

O Brasil também continua a ser
um dos mercados mais atraentes
para o investimento estrangeiro di-
reto (IED) na produção. Em 2006, o
IED deve crescer novamente, para
US$ 18 bilhões. O país acumula um
estoque histórico de investimentos
estrangeiros que o colocam entre os
principais a abrigar grandes opera-

um só país registrado na história da
Alcoa. “Tenho uma visão otimista da
situação e da gestão macroeconô-
mica do Brasil”, disse Belda na oca-
sião. 

No setor siderúrgico, o grupo eu-
ropeu Arcelor revelou planos que
somam US$ 4 bilhões para aumentar
a produção de aço em suas usinas
brasileiras. A companhia portuguesa
Energias do Brasil confirmou que
destinará US$ 1 bilhão para a gera-
ção de energia elétrica. Na área de
celulose, a americana International
Paper finaliza os estudos de uma
nova fábrica orçada em US$ 1,3 bi-

Exportações Balança Comercial

Alain Belda, da
Alcoa, informa
ao presidente
Luiz Inácio Lula
da Silva que o
grupo escol-
heu o Brasil
para investir
US$ 1,6 bilhão
em novo proje-
to de produção
de alumínio.
Acima: pro-
dução de
automóveis e
de aço, duas
atividades em
expansão

Eucalipto:
matéria-prima
para a celulose
brasileira, a
mais
competitiva do
mundo
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ções de grupos multinacionais dos
Estados Unidos, Alemanha, Suíça,
Reino Unido, França, Itália, Japão,
Coréia, Espanha, Portugal e outros
países. 

Essa presença está disseminada
há décadas na economia brasileira,
muitas vezes trabalhando em associ-
ação com o capital local e mesmo
com empresas estatais, em setores
como as indústrias automobilística,
farmacêutica, química e petroquí-
mica, eletroeletrônica, de máquinas
e equipamentos, alimentos e bebi-
das, têxtil e outros. 

Mais recentemente, vieram em-
presas de setores de serviços, como
energia elétrica, telecomunicações e
bancos, do comércio e também do
agronegócio. No acumulado dos úl-
timos dez anos, a entrada líquida de
investimento produtivo já excedeu
os US$ 200 bilhões.

A Ford, instalada no Brasil desde
1919, mantém hoje três fábricas no
país. A mais nova e mais competitiva
delas, localizada em Camaçari, no
estado da Bahia, produz 250 mil veí-

culos por ano e representa uma
grande renovação da confiança da
montadora americana no país.
Quase US$ 2 bilhões foram investi-
dos na construção do complexo in-
dustrial numa região, o Nordeste,
que não tinha a tradição de fabricar
automóveis. 

Inaugurado há quatro anos, o in-
vestimento foi bem-sucedido e con-
tribui para que a Ford tenha voltado
a gerar lucros e aumentado suas ex-
portações de carros brasileiros. A
operação agora já conta também
com um centro de engenharia, para
desenvolver novos produtos local-
mente. “Não existe outro projeto
automobilístico no mundo tão con-
solidado”, disse Antonio Maciel
Neto, presidente da Ford na América
do Sul, ao inaugurar no início de no-
vembro um porto privativo para es-
coar a produção da unidade na
Bahia.

Uma nova onda de investimentos
deverá se espraiar de agora em di-
ante por setores como rodovias, fer-
rovias e saneamento ambiental. O
impulso virá de um novo mecanismo
de financiamento de projetos que
acaba de ser regulamentado no país,
as Parcerias Público-Privadas, ou
PPPs. Trata-se de uma forma de
combinar a necessidade de investi-
mento em setores básicos com o
apetite do setor privado por negó-
cios. 

O Estado, nesse caso, participa
como garantidor das condições de
viabilidade dos empreendimentos. Já
testadas em outros países, as PPPs
estão sendo implementadas rapida-
mente no país, numa demonstração
da alta capacidade de adaptação do
brasileiro. A velocidade é bem supe-
rior à observada na Inglaterra, onde
esse tipo de parceria foi criado no
começo da década de 90. 

“No Reino Unido o primeiro pro-
jeto saiu do papel em três anos.
Aqui, não vai levar mais que dezoito
meses”, diz Maurício Endo, diretor
de estruturação de PPPs da consulto-

ria KPMG, uma das maiores especia-
listas nesse tema no mundo. Ele es-
tima que em seis anos as parcerias
poderão canalizar R$ 80 bilhões em
novos investimentos na infra-estru-
tura, somando projetos federais, de
governos estaduais e de grandes ci-
dades, como São Paulo, Curitiba e
Salvador.

O ingresso de capital para investi-
mento é uma das comprovações do
vigor e da saúde da economia brasi-
leira. Mas a boa fase também é de-
monstrada pelos resultados positivos
obtidos pelas empresas que operam
no país. Levantamento da consulto-
ria financeira Economática com as
262 maiores empresas com capital
aberto na Bolsa de Valores de São
Paulo, excluindo as gigantes estatais
Petrobras e Eletrobras, apurou au-
mento real de 26% nas receitas ope-
racionais de 2002 a 2004, acompa-
nhado de crescimento de 361% no
lucro líquido. 

Um dos aspectos mais importan-
tes da retomada do crescimento do
país, ao lado de sua robustez, é o
fato de ocorrer simultaneamente ao
processo de fortalecimento das insti-
tuições. A maturidade que está dire-
tamente associada a esse conjunto
de indicadores positivos é fruto de
uma seqüência de medidas na dire-
ção certa tomadas pelo governo bra-
sileiro nos últimos anos. Maílson da
Nóbrega, ex-ministro da Fazenda
que ocupou a Pasta no final da dé-
cada de 80, época de hiperinflação
no país, avalia que a arquitetura ma-
croeconômica do Brasil atual é só-
lida. 

“Os dois últimos anos foram
muito bons para o país. A democra-
cia brasileira se firmou a ponto de
mesmo uma crise política não afetar
em nada a evolução da economia”,
diz Nóbrega. “Com os avanços re-
gistrados, o Brasil se mostra um dos
mercados emergentes mais maduros
e confiáveis para investimentos, in-
clusive os internacionais.”
(*) com reportagens de Ricardo Leopoldo
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A economia brasileira está ingres-
sando num novo ciclo de desenvolvi-
mento, sustentado pelo desempe-
nho do País no mercado internacio-
nal, pela evolução dos investimentos
externos diretos e pela maior oferta
de crédito que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) vem colocando à disposição
das empresas. “Em 2005, estamos
financiando operações de aproxima-
damente US$ 5 bilhões, não apenas
no Brasil, mas em praticamente
todos os países latino-americanos”,

diz o presidente do BNDES, Guido
Mantega

Brasil Marca de Excelência – Ex-
iste uma grande expectativa em
torno da retomada do crescimento
econômico no Brasil e o governo,
bem como o senhor, tem falado em
um novo ciclo de desenvolvimento.
Em que se baseiam essas expectati-
vas?

Guido Mantega – Primeiramente
foram colocados sólidos alicerces,
lançados pela política macroenô-

mica, a partir dos quais podemos
construir um edifício de crescimento
com vários andares, um novo ciclo
de desenvolvimento. Esse é o retrato
da economia brasileira atual e é, sem
dúvida, um retrato muito favorável.

BME – Quais são os principais indi-

cadores desse novo ciclo?

Guido Mantega – Os principais
parâmetros desse novo ciclo de de-
senvolvimento começam por uma
nova relação com a globalização.
Isso é fundamental. O Brasil se inse-

Um edifício de crescimento, com
vários andadres
Entrevista com Guido Mantega – Presidente do BNDES
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Telecomunicações: dando suporte para o
crescimento econômico

Mantega: “Estamos ocupando mercados e não simplesmente surfando na onda do crescimento internacional”
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riu de forma competitiva no cenário
econômico mundial; depois de um
período de atuação subordinada, in-
seriu-se de forma competitiva. Com
isso, a presença do Brasil mudou de
figura. Hoje o Brasil é conhecido,
respeitado e temido como competi-
dor. O Brasil não é um país que sim-
plesmente soube aproveitar-se de
uma conjuntura internacional favo-
rável ou de uma nova situação cam-
bial. Essa é uma visão limitada, uma
visão estreita do que aconteceu. Ela
não traduz a grande transformação
pela qual passou o Brasil em relação
ao comércio internacional. Na ver-
dade o Brasil mudou a política, pas-
sou a ter uma visão clara e definida
da sua integração no mercado inter-
nacional. Isso começa com uma
nova política muito mais ofensiva,
que procurou mudar as regras do
jogo do comércio internacional, pro-
curou mudar um jogo pré-estabele-
cido pelas grandes potências. Emba-
ralhou as cartas e procurou refazer
as alianças. Foi em busca de novo
mercados sem deixar de lado os an-
tigos; estabeleceu novas parcerias.

BME – E quais foram os resulta-
dos disso para o desempenho da
economia nacional?

Guido Mantega – Os resultados
foram os mais favoráveis possíveis.
Temos resultados políticos. Hoje o
Brasil aspira a um assento perma-
nente no Conselho de Segurança da
ONU, e não é qualquer país que
pode aspirar a isso. Hoje o Brasil é
convidado a participar do G-8, e é
um dos quatro BRICs (abreviatura
usada para designar as nações de
maior potencial de desenvolvimento
no século XXI: Brasil, Rússia, Índia e
China), ou seja, tem o respeito de
um país que carrega um grande po-
tencial de futuro. 

BME – E em termos concretos, o
que foi obtido?

Guido Mantega – Em termos
concretos, o Brasil reduziu a sua vul-

nerabilidade internacional, que era o
nosso “calcanhar de Aquiles”. Com
essa política de forte estímulo, de
iniciativa e de ofensiva no comércio
internacional, conseguimos uma
proeza, que foi a de duplicar as nos-
sas exportações. O Brasil abriu a sua
economia e começou a considerar o
mercado externo como um prolon-
gamento do mercado interno. Mais
concretamente, alcançamos resulta-
dos extremamente favoráveis na ba-
lança comercial e devemos chegar a
um saldo positivo em torno de US$
40 bilhões até o final de 2005, movi-
mentando entre US$ 117 e US$ 118
bilhões em exportações. Rompemos
a barreira dos US$ 100 bilhões para
perseguir a meta dos US$ 200 bi-
lhões. Estamos crescendo muito
acima da média de crescimento do
comércio mundial, ou seja, estamos
ocupando mercados e não simples-
mente surfando na onda do cresci-
mento internacional, como muitos
imaginam. Existe uma conjuntura fa-
vorável, mas existem também outras
políticas e uma outra disposição que
dão sustentação a isso. Além disso,
estamos com reservas líquidas acima
de U$ 40 bilhões, diminuímos a dí-
vida externa e apresentamos uma
solvência internacional impressio-
nante. Conseguimos, por exemplo,
colocar títulos em moeda brasileira,
em Reais, no mercado internacional.
Com isso, o Brasil muda de fase no
mercado mundial. 

BME - Como essa nova fase, essa
nova situação, é percebida externa-
mente, na sua opinião?

Guido Mantega – É percebida da
melhor maneira possível. A confi-
ança que existe lá fora em relação
ao Brasil é uma coisa impressio-
nante; a imagem do Brasil é outra,
mudou, é outro país. Isso se deve
em grande parte à ação direta do
Presidente da República, que foi até
os dirigentes de outros países, em pé
de igualdade conversar, foi bem re-
cebido e respeitado. A atuação na

ONU, divulgando sua campanha so-
cial, foi outra ação importante, pois
tem reflexos em todo o conjunto, re-
fletindo uma postura de estadista. 

BME – O BNDES é uma institui-
ção importante que faz com que o
Brasil se distinga de outros países,
por dispor de um banco dessa natu-
reza e desse porte. Como o BNDES
colabora para esse quadro positivo
que o senhor descreve?

Guido Mantega – No campo do
comércio internacional, o BNDES
está mais voltado para a integração
latino-americana. Apóia as empresas
nacionais a partir do financiamento
de operações nas quais os seus inte-
resses estão envolvidos, seja como
fornecedores de projetos de enge-
nharia e de know-how, seja como
provedores de bens de capital e
equipamentos. Neste ano devemos
financiar operações de aproximada-
mente US$ 5 bilhões, em pratica-
mente todos os países latino-ameri-
canos. Temos operações, na Colôm-
bia, na Argentina, na Venezuela, no
Peru, no Uruguai, todos os países
têm algum empreendimento financi-
ado pelo BNDES. Isso complementa
a ação do governo federal que tem
a conta do Proex, que também apóia
operações dessa natureza. O BNDES
acaba envolvido no financiamento
de bens de capital, que é o forte do
BNDES, e viabiliza empresas brasilei-
ras que têm empreendimentos no
exterior. 

BME – E quais os principais proje-
tos financiados?

Guido Mantega – O BNDES fi-
nancia principalmente obras de
infra-estrutura e logística, metrôs, hi-
drelétricas, gasodutos, estradas etc.
Na verdade, nós não financiamos
esses empreendimentos em si. Nós
financiamos a venda de bens de ca-
pital e serviços que viabilizam esses
empreendimentos. É o caso da
venda de turbinas para a usina de
Três Gargantas na China, que foi fi-
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MAURICIO CAPELA

O aumento das exportações
brasileiras conta com um precioso
aliado – além dos fatores já citados,
como as vantagens comparativas do
País, maior agressividade comercial
das empresas e as medidas para des-
burocratizar as operações comerci-
ais. 

Trata-se do empenho do próprio
presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva que, às portas de con-
cluir o terceiro ano de seu mandato,
não se cansa de embarcar no avião
presidencial para apoiar a abertura
de novos mercados. “Precisamos
mostrar ao mundo que somos com-
petitivos”, justifica.

O presidente Lula, de fato, dedica
especial atenção ao esforço de
aproximação comercial, conforme se
constata de sua agenda de viagens.
Em 33 meses de governo, o presi-

dente embarcou mais de 47 vezes
no avião presidencial, recebeu pelo
menos o dobro de dirigentes es-
trangeiros no País em relação ao seu
antecessor e já visitou mais de 70
países. 

Em seu roteiro estão nações da
Europa, Ásia, das três Américas e
África, destino raro na história do
presidencialismo nacional. Como re-
sultado deste esforço, o comércio
com os países africanos registrou um
crescimento de 48%; os negócios
com as economias do Oriente Médio
cresceram mais de 50% e o comér-
cio com os países sul-americanos
registrou aumento de 58%.

O saldo das viagens presidenciais
não pode ser medido exclusivamente
pelos resultados comerciais. As via-
gens do presidente Luiz  Inácio Lula
da Silva concorrem, paralelamente,
para conferir mais visibilidade e im-

portância política ao Brasil.
O presidente brasi leiro, com

efeito, colocou na agenda das dis-
cussões internacionais temas como o
combate internacional à fome e à
pobreza – prontamente encampado
pelas principais lideranças interna-
cionais. Coube ainda ao presidente
Luiz  Inácio Lula da Silva a costura da
criação do G-20 (o grupo que reúne
vinte nações em desenvolvimento) e
a reivindicação de uma cadeira per-
manente no Conselho de Segurança
da Organização das Nações Unidas
(ONU). 

Com as intervenções de seu pres-
idente, o Brasil conquista novo e
mais qualificado status no cenário
internacional. “Raramente vi, em
quase 40 anos de vida diplomática,
a política externa brasileira tão ativa
e tão respeitada mundo afora”, afir-
ma Celso Amorim, ministro brasileiro

O grande divulgador do Brasil
Exportações para os países visitados pelo presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, em suas viagens oficiais, registraram aumento
superior a 50%
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nanciada pelo BNDES. As turbinas
foram feitas no Brasil e levadas para
a China. Em razão disso, a marca do
Brasil e do BNDES estão lá, naquele
país distante, na maior hidrelétrica
do mundo. Nós financiamos gaso-
duto na Argentina. Os tubos foram
construídos no Brasil e implantados
na Argentina pela Odebrecht, em-
presa de engenharia brasileira. Nossa
política beneficia tanto grupos naci-
onais como estrangeiros. Nesse
mesmo sentido, financiamos equipa-
mentos de produção nacional para o
Metrô de Caracas. Isso também be-
neficia a engenharia nacional porque
estamos apoiando a implantação de
projetos de engenharia. Ou seja,
além de levar os materiais, levamos
o know-how brasileiro, que está res-
surgindo. Uma competência que
quase nós perdemos, mas está re-
nascendo.

BME – No início da entrevista, o
senhor falou sobre os principais pa-
râmetros desse novo ciclo de desen-
volvimento, lembrando que se criou,
de uma parte, uma nova relação do
Brasil com a globalização. E qual o

parâmetro que existe, de outra
parte, que seria complementar a
esse?

Guido Mantega – Naturalmente,
para viabilizar toda essa grande
abertura comercial do país, essa sua
nova posição de grande player inter-
nacional em manufaturados com
alta densidade tecnológica. É uma
bobagem pensar que o Brasil é um
grande exportador de produtos agrí-
colas. Ele também o é. Mas é princi-
palmente exportador de carros, avi-
ões e bens de capital. E também um
grande exportador de insumos side-
rúrgicos, papel e celulose etc. Para
viabilizar toda essa exportação é pre-
ciso produzir os bens e para isso é
necessária a energia elétrica. Daí a
forte preocupação do governo em
priorizar os programas de geração,
transmissão e distribuição de energia
elétrica, e o BNDES é o principal fi-
nanciador desses projetos. O BNDES
apresentará as linhas de financia-
mento para distribuição e para a
energia nova. Para viabilizar esse ro-
bustecimento do comércio exterior é
preciso transportar esses bens. Por
isso estamos investindo em ferrovias,

inclusive participando de empreendi-
mentos ferroviários como sócios, fi-
nanciamos concessões rodoviárias e
aeroportos, portos etc. Em seguida
virão as Parcerias Público-Privadas
que já se encontram em sua fase
técnica de preparação das licitações,
estudos de viabilização e contratos
para chegar às licitações. As linhas
de infra-estrutura do BNDES servirão
para financiar as PPPs. Além disso,
são muitos e muito grandes os inves-
timentos que constituem esse parâ-
metro interno do novo ciclo de de-
senvolvimento. Estamos financiando,
por exemplo, uma grande siderúr-
gica no Ceará, a Ferrovia Trans-Nor-
destina, a Ferrovia Norte-Sul, duas
grandes siderúrgicas no Rio de Ja-
neiro, duas refinarias de petróleo. É
muita coisa. Daqui a poucos meses
todos verão o grande volume de
projetos que estarão em andamento.
Por exemplo, a indústria naval brasi-
leira, que ressurgiu das cinzas. A
área de Petróleo e Gás , onde há pe-
sados projetos liderados pela Petro-
bras. Hoje, no Brasil, estão dadas as
condições para que todos esses
grandes projetos possam se realizar.

Mantega, o presidente do BNDES, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva: financiamentos de US$ 34 bilhões em projetos de
desenvolvimento

O presidente Luís Inácio Lula da Silva na Coréia do Sul: abrindo mercados
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27,7% no ano passado, saltando
dos US$ 1,714 bilhão, para US$
2,190 bilhões.

Além de apoiar as investidas
comerciais para países de economia
forte, o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva também tem trabalhado
com afinco para o fortalecimento
político-econômico da América Lati-
na. Defensor de primeira hora do
Mercosul, o presidente brasileiro foi
um dos patrocinadores da reunião
presidencial realizada na Guatemala,
reunindo os países do Sistema de In-
tegração Centro-Americana (Sica). 

Vários quilômetros ao Sul, agora
no Peru, o presidente brasileiro
mostrou que a integração latina não
é peça de ficção ao lançar a pedra
fundamental da Rodovia Interoceâni-
ca. Trata-se de um projeto com 2,6
mil quilômetros, pavimentados a um
custo de US$ 700 milhões, que pro-
porcionará a conexão interoceânica
da América do Sul, conectando o
coração do Brasil aos portos peru-
anos de Ilo, Maratani e San Juan.
Será o definitivo acesso do Brasil ao
Oceano Pacífico. 

Os projetos de infra-estrutura no
continente, a propósito, contam
com o importante apoio do Banco
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), que está financiando
projetos de enorme importância
para o desenvolvimento regional,
como aeroportos, usinas hidrelétric-
as, estradas, linhas de transmissão
de energia elétrica, gasodutos etc
(leia reportagem especial que se ini-
cia à pagina 19 desta edição).

O foco das viagens realizadas
pelo presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, entretanto, é mesmo o estab-
elecimento e a intensificação de re-
lações comerciais justas e equili-
bradas, que sejam produtivas para
ambas as partes. “Queremos manter
uma relação de igual para igual com
o mundo inteiro. Com isso, geramos
empregos e desenvolvimento para
os respectivos países”, justifica o
presidente brasileiro.

das Relações Exteriores.
Em suas viagens internacionais, o

presidente brasileiro também tem
operado em favor das economias
dos países em desenvolvimento, ao
criticar duramente os subsídios prati-
cados pelos países de economia
forte, que somam mais de US$ 360
bilhões anuais, e prejudicam seri-
amente o comércio de produtos
agrícolas – justamente o ponto forte
dos países emergentes ( leia re-
portagem nesta edição à página 40).

O presidente Lula, entretanto,
empenha-se em aproveitar as opor-
tunidades que se abrem para intensi-
ficar relações comerciais. “Vamos
botar o pé na estrada e mostrar o
que produzimos para o mundo in-
teiro”, disse o presidente antes de
embarcar para a França, este ano,
para participar, em cerimônia con-
junta com o presidente francês

Jacques Chirac, das solenidades ofi-
ciais de abertura do “Ano do Brasil
na França”, comemorado ao longo
de 2005.

A oportunidade, a propósito, foi
bem aproveitada pelas empresas
brasileiras, que promoveram, em
parceria com a Agência de Pro-
moção de Exportações e Investimen-
tos (Apex), um grande esforço de
vendas e de divulgação de produtos
nos principais centros comerciais da
França, inclusive na tradicional Ga-
leries Lafayette: de xampus e cremes
de beleza ‘made in Amazônia’ aos
biquínis cariocas; dos móveis dos de-
signers Irmãos Campana, à típica
cachaça, passando por diversos itens
de alimentação, calçados e muitos
outros. 

A iniciativa contribuiu para incre-
mentar as exportações do Brasil para
a França, que já haviam crescido

Principal banco brasileiro de fomento, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES está investindo R$ 68 bilhões (cerca de US$ 30 bilhões) em projetos de
infra-estrutura, financiamentos à exportação e de apoio à atuação das pequenas e
médias empresas

BNDES - O dínamo da 
economia brasileira
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Quando se fala em desenvolvi-
mento econômico no Brasil, a cita-
ção do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social –
BNDES é inevitável. Não há projeto
de grande porte, de infra-estrutura
ou de qualquer outra natureza con-
cretizado nos últimos 53 anos que
não tenha tido a participação do
BNDES. Hoje, ele continua sendo o
principal alavancador do desenvolvi-
mento nacional e tem uma atuação
cada vez mais abrangente. 

O BNDES está desenvolvendo
uma estratégia de integração sul-
americana, por intermédio da con-
cessão de financiamento a exporta-
ções brasileiras de bens e serviços de

engenharia para
obras em outros
países do conti-
nente. Esta atu-
ação, somada
ao portfólio de
projetos de in-
sumos básicos
que vão gerar
invest imentos
da ordem de R$
68 bilhões
(cerca de US$
34 bilhões) , até
2010, fizeram com que o banco ga-
nhasse dimensão semelhante a dos
seus parceiros internacionais, os
Bancos Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) e Mundial (Bird).

O BNDES, porém, não se limita a
grandes projetos. Ele também apóia
programas para Micro, Pequenas e
Médias Empresas, incentiva projetos
de avanço tecnológico (Prosoft) e

ainda apóia o fortalecimento do
mercado de capitais, com o lança-
mento do fundo de ações PIBB
(Papel Índice Brasil-Bovespa), um su-
cesso absoluto no setor financeiro.

Fundado em 20 de junho de
1952, o banco foi considerado como
uma empresa pública federal, com
personalidade jurídica de direito pri-
vado e patrimônio próprio. Atual-
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APOIO AO CRESCIMENTO  
Evolução dos desembolso do BNDES 

(em R$ bilhões)

* estimativa

O presidente
brasileiro com o
presidente francês,
Jacques Chirac, e
discursando na ONU:
consolidando a
imagem do Brasil no
cenário internacional

Sede do BNDES
(ao lado), dirigido
por Mantega
(acima):
financiando o
desenvolvimento
nacional
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mente é vinculado ao Ministério de
Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior e tem como objetivo
apoiar empreendimentos que contri-
buam para o desenvolvimento do
Brasil. 

Desde a sua fundação, o BNDES
vem financiando os grandes empre-
endimentos industriais e de infra-es-
trutura, com posição marcante no
apoio aos investimentos na agricul-
tura, no comércio e serviço e nas
micro, pequenas e médias empresas,

e aos investimentos sociais direcio-
nados para a educação e saúde,
agricultura familiar, saneamento bá-
sico e ambiental e transporte cole-
tivo de massa. 

Suas linhas de apoio contemplam
financiamentos de longo prazo e
custos competitivos, para o desen-
volvimento de projetos de investi-
mentos e para a comercialização de
máquinas e equipamentos novos, fa-
bricados no País, além do incre-
mento das exportações brasileiras.

volvimento Econômico e Social
(BNDES) é o organismo que mais se
assemelha a uma agência de cré-
dito à exportação. A área de comér-
cio exterior é a principal fonte de fi-
nanciamento disponível para opera-
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O financiamento às exportações
de bens e serviços é uma ferra-
menta essencial ao crescimento de
uma economia, seja em país desen-
volvido ou em desenvolvimento. No
Brasil, o Banco Nacional de Desen-

a barreira dos US$ 110 bilhões, valor
quase 4 vezes superior ao observado
quando esta linha foi criada (US$ 30
bilhões). A corrente de comércio
também atingiu recorde histórico,
superando US$ 180 bilhões, bem
como o saldo comercial, que chegou

a US$ 41 bilhões, em períodos de
doze meses, em setembro de 2005.

O número de exportadores do-
brou nesse período: hoje, o total de
empresas que opera no mercado ex-
terno supera a casa dos 18 mil. As
exportações brasileiras, vale notar,
cresceram nas três categorias de fa-
tores agregados (básicos, semimanu-
faturados e manufaturados). A
pauta brasileira nunca foi tão diversi-
ficada, ao mesmo tempo em que
cresce a presença de produtos de
maior valor agregado. 

A exportação de manufaturados
representa 55% da pauta brasileira
de exportações – a maior participa-
ção relativa já observada. O Brasil ex-
porta em grandes volumes desde os
tradicionais produtos agrícolas até
bens de alto conteúdo tecnológico. 

Os desembolsos para linhas de fi-
nanciamento à exportação do
BNDES acompanharam o cresci-
mento das exportações. As libera-
ções saltaram de uma média anual
de US$ 100 milhões na primeira me-
tade dos anos 1990 para US$ 4 bi-
lhões no início desta década. As li-
nhas do banco são hoje um dos
principais instrumentos de apoio às

exportações no Brasil. 
No primeiro semestre de 2005, os

desembolsos da área de comércio
exterior alcançaram US$ 2,5 bilhões,
valor que constitui recorde histórico
para iguais períodos. A previsão para
2005 é de US$ 4,5 bilhões, outro re-
corde. 

O apoio às exportações ganhou
com o tempo maior destaque nas
ações do BNDES. Como resultado, a
participação das linhas de apoio à
exportação no total de desembolsos
do BNDES tem sido crescente, atin-
gindo em torno de 30% nos últimos
anos. 

“O filé mignon das exportações
são os serviços de engenharia, pois
envolve tecnologia. Infelizmente, isto
não tem sido compreendido correta-
mente por alguns setores, que con-
fundem o BNDES-Exim com financia-
mento de obras em outros países. O
Banco financia exportação de bens e
serviços de empresas brasileiras que
ganham concorrências no exterior e
que, com isso, estão exportando
equipamentos e tecnologia. Esse fi-
nanciamento é feito em real, a
moeda brasileira, e pago no Brasil”,
faz questão de explicar o superin-
tende da área de comércio exterior,
Luiz Antonio Dantas, que comemo-
rou com sua equipe, este ano,
quinze anos do programa de apoio
às exportações. 

Além disso, uma estrutura de ga-
rantias é montada para reduzir
quase a zero o risco da operação. O
Banco Central do país importador
avaliza o banco privado do país im-
portador, que por sua vez avaliza o
importador.

Entre os países do âmbito da
Aladi (Associação Latinoamericana
de Integração) há um Convênio de
Pagamento de Créditos Recíprocos,
que funciona como uma câmara de
compensação a cada quatro meses. 

O CCR promove um acerto de
créditos e débitos entre os países, fa-
cilitando o fluxo das moedas e miti-
gando o risco. Conversibilidade,
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Evolução dos desembolsos do BNDES para financiamentos à exportação entre 1991 e 2004 

em US$ bilhões

Fonte: BNDES

Contribui, também, para o fortaleci-
mento da estrutura de capital das
empresas privadas e desenvolvi-
mento do mercado de capitais. 

O BNDES conta com duas subsi-
diárias integrais, a FINAME (Agência
Especial de Financiamento Industrial)
e a BNDESPAR (BNDES Participa-
ções), criadas com o objetivo, res-
pectivamente, de financiar a comer-
cialização de máquinas e equipa-
mentos e de possibilitar a subscrição
de valores mobiliários no mercado
de capitais brasileiro. As três empre-
sas, juntas, compreendem o cha-
mado Sistema BNDES.

O BNDES considera ser de funda-
mental importância, na execução de
sua política de apoio, a observância
de princípios ético-ambientais e as-
sume o compromisso com os princí-
pios do desenvolvimento sustentável.

As linhas de apoio financeiro e os
programas do BNDES atendem às
necessidades de investimentos das
empresas de qualquer porte e setor,
estabelecidas em território nacional.
A parceria com instituições financei-
ras, com agências estabelecidas em
todo o País, permite a disseminação
do crédito, possibilitando um maior
acesso aos recursos do BNDES.

ções de médio e longo prazo. 
Neste ano, completa 15 anos o

programa de apoio às exportações
brasileiras por parte do banco, de-
nominado BNDES-Exim.As opera-
ções nesta área foram iniciadas no
dia 8 de novembro de 1990, quan-
do foi apresentado o primeiro pe-
dido para um financiamento nas li-
nhas de exportação, pela Prensas
Schuler S/A. Ao longo dessa década
e meia foram desembolsados mais
de US$ 26 bilhões para os mais di-
versos setores.

Neste ano comemora-se o melhor
momento de todos os tempos para
as exportações brasileiras. Pela pri-
meira vez, as exportações superaram

1991 32,8 0,0 32,8

1992 30,9 46,8 77,7

1993 27,8 36,5 64,3

1994 69,2 210,7 279,9

1995 95,1 282,5 377,6

1996 85,6 302,7 388,3

1997 593,5 591,8 1.185,3

1998 987,8 1.076,8 2.064,6

1999 940,0 1.160,5 2.100,5

2000 1.303,7 1.779,0 3.082,7

2001 969,6 1.633,2 2.602,8

2002 1.278,0 2.669,6 3.947,6

2003 1.981,2 2.025,3 4.006,5

2004 1.921,2 1.940,4 3.861,6

2005* 1.724,1 1.610,9 3.335,0

DESEMBOLSOS BNDES - EXIM
(segundo linhas de financiamento: 1991 a 2005 

em US$ milhões)

Ano Linha pré-
embarque

Linha pós-
embarque

Total

Uma força para as 
exportações
BNDES opera nos moldes de uma agência de
crédito às exportações, contribuindo para maior
presença dos produtos brasileiros no mercado
internacional

Exportações, um dos focos do banco
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turbinas e válvulas para usinas hidre-
létricas, tubos de aço para gasodu-
tos, painéis de controle, vagões, ca-
minhões, tratores, máquinas, escava-
deiras, usinas de asfalto. Isto é, pro-
dutos manufaturados de alto valor
agregado. Na Argentina, há desem-
bolsos já aprovados no valor de US$
756 milhões, no Chile, de US$ 182
milhões, no Equador, de US$ 437
milhões, no Paraguai, de US$ 132
milhões, na Venezuela, de US$
776,4 milhões.

Neste país, há um projeto de hi-
drelétrica que se constitui na maior
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transferibilidade e garantia de paga-
mento constituem o trinômio conse-
qüente deste sistema, que faz a ina-
dimplência ser quase nula. 

O sistema tem funcionado muito
bem e um exemplo disso foi que no
auge da crise Argentina o CCR per-
mitiu uma operação de financia-
mento de R$ 200 milhões por parte
do BNDES para exportações de
bens e serviços brasileiros para pro-
jeto de construção de um gasoduto
naquele país.  

As empresas brasileiras beneficia-
das com o programa foram a Cons-
trutora Norberto Odebrecht (US$
170 milhões) para exportações de
bens e serviços de engenharia de
construção e a Confab (US$ 30 mi-
lhões) referentes à exportação de
tubos de aço.

INTEGRAÇÃO CONTINENTAL
A integração da infra-estrutura

regional da América do Sul é priori-
dade da política externa brasileira,
que tem no BNDES um dos princi-
pais instrumentos para sua imple-
mentação. Por isso, os financiamen-
tos do BNDES são dirigidos às expor-

tações de bens e serviços brasileiros
para países do continente, que con-
tribuem para a geração de renda e
emprego no Brasil, além das conse-
qüentes divisas para o equilíbrio das
contas externas do País.

A partir do momento que o Brasil
estimula essa integração, faz crescer
também as oportunidades de ampli-
ação do comércio internacional do
continente. O financiamento às ex-
portações para a implantação dessa
estrutura física não apenas incre-
menta as exportações brasileiras en-
volvidas diretamente nos projetos,

mas também contribui para o desen-
volvimento de seu  mercado consu-
midor, estimulando o fluxo de co-
mércio entre os países. 

O BNDES tem uma carteira de
US$ 2,6  bilhões em financiamen-
tos, concedidos exclusivamente a
exportações de empresas brasilei-
ras, para oito países sul-americanos.
Desse total, US$ 1,06 bilhão é rela-
tivo a operações já aprovadas e
contratadas, com exportações de
bens e serviços brasileiros para Ar-
gentina, Chile, Equador, Paraguai e
Venezuela.

Cerca de US$ 400 milhões deve-
rão ser liberados este ano em finan-
ciamentos a vendas brasileiras de

usina do mundo em licitação para
gerar 2.160 megawatts, o que signi-
fica um sexto de Itaipu, a maior
usina do mundo. A usina de Tocoma
custará US$ 3 bilhões. O BNDES
aguarda o resultado da participação
brasileira para estudar possível apoio
às empresas brasileiras que disputam
a concorrência.

Ângela Carvalho, chefe do De-
partamento de Comércio Exterior e
de Integração da América do Sul

chama a atenção para as conse-
qüências de emprego e renda com
essa integração continental. “Ao
vencer a concorrência para participar
da ampliação do metrô de Caracas,
na Venezuela”, conta Ângela, “a
Odebrecht demandou encomendas
a cerca de 100 empresas pequenas e
médias no Brasil”. 

A ARG, que constrói a Ruta 10,
no Paraguai, informou que movi-
menta cerca de 500 pequenas e mé-

ATUAÇÃO CONTINENTAL
Projetos financiados pelo BNDES com a participação de empresas brasileiras em

várias países da América do Sul

País/ Projeto Nível Financiamento em US$ 

ARGENTINA 756.015.000

Gasoduto San Martín Contratada (Odebrecht/CONFAB)

Gasoduto Norte Contratada (CONFAB)

Gasoduto San Martín II Enquadrada

Ferrovia Transandino Central Perspectiva

Gasoduto Noroeste Perspectiva

CHILE 182.000.000

Ampliação Metrô de Santiago Contratada

COLÔMBIA

Complexo Hidroviário Rio Meta Perspectiva

EQUADOR 437.965.000 

Aeroporto de Tena Em análise

UHE San Fransisco Contratada (Odebrecht) 

UHE Toachi- Pilatón Enquadrada

PARAGUAI 132.000.000

Ruta 10 Contratada

2º Ponte Rio Paraná Perspectiva

PERU

Carretera Paita-Yurimaguas Perspectiva

URUGUAI

UTE San Jose Enquadrada

VENEZUELA 776.400.000

UHE Tocoma Perspectiva

UHE La Vueltosa Contratada (ALSTOM)

Linha 4 Metro Caracas Contratada (Odebrecht) 

Linha 3 Metro Caracas Contratada (Odebrecht) 

Modernização da produção 
Agropecuária (Fondafa) Contratada (COTIA)

Modernização da produção 
Agropecuária (Fondafa) Enquadrada

TOTAL US$ 2.611.980.000

dias no Brasil para suprimentos à sua
operação naquele país. Este é outro
efeito importante do programa de
apoio ás exportações brasileiras por
parte do BNDES”.

A República Dominicana também
está no portfólio do banco de de-
senvolvimento. A Andrade Gutierrez
implanta aquedutos para irrigação,
no valor de US$ 190 milhões – em
duas etapas –, e a Odebrecht cons-
trói a Hidrelétrica de Pinalito, projeto
de US$ 170 milhões com desembol-
sos do banco de US$ 101 milhões.

UM PROGRAMA PARA 
PEQUENAS E MÉDIAS
A atenção do BNDES no apoio a

exportações chegou até às pequenas
e médias empresas. Sem produção
em escala e sem possibilidade de
prospectar o mercado externo, este
segmento da indústria brasileira não
tinha a menor chance de sequer so-
nhar em vender lá fora. 

O projeto Âncora foi criado com
esta finalidade e já envolve hoje
cerca de 430 empresas desse porte.
A Âncora exerce o papel de trading
e, com seu expertise na área expor-
tadora, é capaz de liderar um pro-
cesso de vendas em escala, reunindo
vários produtores.

A experiência começou com pe-
quenos fabricantes de calçados femi-
ninos do Vale dos Sinos, no estado
do Rio Grande do Sul, em 1999. O
BNDES financia cada ciclo de produ-
ção, pagando à vista os pequenos
fabricantes, o que dá a estes fôlego
para produzir em série, enquanto a
Âncora se encarrega de exportar, as-
sumindo a responsabilidade por
metas de exportação.  

Cada tipo de produto merece um
estudo e um plano de ação, (Taylor
Made), pois é necessário reconhecer
as características de cada mercado.
Pescado, embalagem, material elé-
trico, têxteis, confecções e móveis
têm obtido bons resultados com este
programa de incentivo às exporta-
ções de pequenas e médias.

A usina brasileira de Itaipu, a maior do
mundo, e gasoduto de San Martin, na
Argentina; obras financiadas pelo BNDES
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Com muita energia
Projetos de geração de energia hidrelétrica e
alternativas, como biomassa e eólica, são
financiados pelo BNDES, concorrendo para suprir
a demanda de energia de uma economia em
desenvolvimento

Financiando o 
desenvolvimento
Principais projetos de infra-estrutura – como a
produção de petróleo, a expansão e a
modernização dos sistemas ferroviário e
portuário, telecomunicações, celulose e papel – 
são financiados pelo BNDES

O Brasil é um país de planaltos e
só explora um terço de sua capaci-
dade de geração de energia hidrelé-
trica, embora esteja entre os primei-
ros do mundo em recursos hídricos.
Tem, porém, a maior rede de trans-
missão do planeta, que soma 84 mil
quilômetros e é administrada pela
Operadora Nacional do Sistema
(ONS). Esta centralização trouxe uma
economia de 20% no consumo, um
importante ganho de eficiência
quando se lembra que o consumo
de energia no Brasil cresce na base
de 4% ao ano, algo entre 3,5 mil a
4 mil megawatts.

A outra vantagem é que permite
suprir necessidades, mesmo distan-
tes geograficamente. No entanto,
não basta como solução final. Sem
energia não há desenvolvimento e o
susto de 2001 – provocado pelo
apagão no governo do então presi-
dente Fernando Henrique – foi o su-
ficiente para convencer a todos
sobre a necessidade de expandir a
geração deste insumo no País, e

assim garantir o crescimento da eco-
nomia brasileira.

“Temos biomassa, temos como
uma das alternativas a energia eólica
– aliás, o maior parque do mundo –
e ainda a energia térmica, além da
nuclear. Por isso, costumo dizer que
não temos problemas energéticos, o
que temos são oportunidades para
gerar mais energia”, garante o chefe
do departamento de energia do
BNDES, o economista Nelson Siffert.

De 2003 até agosto deste ano,
de um total de 49 projetos analisa-
dos – investimento de R$ 14,5 bi-
lhões – o BNDES financiou R$ 8,1 bi-
lhões. Foram 15 operações de trans-
missão, 15 de geração de energia,
10 de pequenas centrais hidrelétri-
cas, chamadas de PCH, e mais nove
operações na área de distribuição. 

Somente a usina de Tucuruí, na
região Norte, é estatal. Todos os ou-
tros projetos são privados, com des-
taque para capitais espanhóis, fran-
ceses e portugueses. “O que prova
uma coisa muito importante: o setor

se sustenta nas tarifas, não mais em
tributos”, diz com convicção o vice-
presidente do banco na área de
energia, o economista Demian Fi-
occa.

Quanto às fontes alternativas, há
regiões brasileiras onde o bagaço de
cana passou a ser uma riqueza, pois
é a matéria-prima para gerar energia
dentro da própria usina de cana – ou
de álcool – a ponto de propiciar ex-
cedente de energia e transformar-se
em novo item de faturamento para a
usina. 

Na Europa, há países com 10%
do seu potencial energético sendo
gerado pela energia eólica. E há re-
giões, nesses países, que esse per-
centual cresce para 30%. No Brasil,
foram realizadas duas auditorias de
ventos, que comprovaram o poten-
cial do País neste campo. Em uma
ação conjunta com a Eletrobrás – e
muito comemorada pelos técnicos
do BNDES – a decisão foi tomada e
o resultado foi um financiamento na
região Sul, com a criação de  três
parques eólicos em Osório, estado
do Rio Grande do Sul. 

Será o maior complexo do gênero
da América Latina, para gerar 150
megawatts. O banco financiará 69%
do projeto, R$ 465 milhões, R$ 105
milhões diretamente e outros R$
360 milhões por intermédio de
agentes financeiros, entre eles os
bancos Santanter e ABN Amro Real.
Os sócios deste projeto são a espa-
nhola Enerfin Enervento S/A (contro-
lada pela Elecnor), a Wobben (subsi-
diária do grupo alemão Enercon) e a
CIP Brasil, constituída por dirigentes
da Ventos do Sul, a empresa que
reúne os sócios estrangeiros.

“As oportunidades estão aí”, rea-
firma Nelson Siffert. “Estamos pro-
movendo leilões de energia nova,
projetos na área da biomassa, termo
e hidro. Serão dezessete novas fontes
de geração de energia, já com licença
prévia ambiental, para entrarem em
operação em 2008, 2009 e 2010.
Serão mais 12 mil megawatts”.

A participação do BNDES no
processo de desenvolvimento
econômico do País é visível nas mais
diferentes áreas. Tome-se a área de
produção de petróleo, derivados e
gás natural, em que o BNDES se ap-
resenta como parceiro da Petrobras
(maior companhia brasileira, que
opera no setor petrolífero). 

Em maio deste ano, o BNDES
aprovou dois financiamentos no
valor de US$ 642 milhões para a
construção de duas plataformas: a P-
51, do tipo semi-submersível, com
produção prevista de 180 mil barris

diários de petróleo e seis milhões de
metros cúbicos de gás natural, e a P-
52, do tipo FPSO (Floating, Produc-
tion, Storage and Offloading Unit),
projetada para o mesmo volume de
produção de petróleo e gás, ambas
na Bacia de Campos, litoral do Esta-
do do Rio de Janeiro. 

O financiamento será concedido
à Petrobras Netherlands B.V (PNBV),
subsidiária integral holandesa da
Petrobras. Trata-se de uma operação
pós-embarque, na modalidade de
buyer credit (financiamento ao com-
prador). A Petrobras Netherlands
será a importadora das embar-
cações.

O Banco apoiará apenas a parcela
nacional de bens e serviços das duas
plataformas, em sintonia com a nova
política industrial estabelecida em
2003, que condiciona a um aumen-
to contínuo da participação de bens,
equipamentos e serviços produzidos
e realizados por empresas brasileiras
em cada plataforma. 

Conforme licitação realizada pela
Petrobras, a P-51 será construída
pelo consórcio Keppel Fels/Technip,
de Cingapura. O casco será construí-
do no Brasil pela Nuclep e pelo es-
taleiro Brasfels. A P-54 é de respons-
abilidade do estaleiro Jurong Ship-
yard Pte, com sede em Cingapura.
Após as adaptações necessárias, o
casco será  rebocado até o estaleiro
Mauá, em Niterói, Estado do Rio de
Janeiro, para a montagem dos mó-
dulos componentes do topside.

TERMINAIS MARÍTIMOS
O BNDES também se faz presente

na área portuária. A Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN), uma das
grandes empresas do segmento, re-
ceberá R$ 332,8 milhões do BNDES
para expandir e adequar o Terminal
de Carvão do Porto de Sepetiba, no
litoral fluminense, à movimentação e
embarque de minério de ferro. O
valor equivale a 67,4% dos investi-
mentos. 

A CSN nasceu estatal e sua usina
em Volta Redonda, Estado do Rio de
Janeiro, ganhou o nome do seu cri-
ador, o presidente Getúlio Vargas,
em 1941. Entrou em operação em
1946, foi privatizada em 1994 e sua
estratégia é expandir por meio de
aquisições de ativos no exterior,
além do desenvolvimento de negó-
cios relacionadas à logística, cimento
e mineração de ferro. Entre 2001 e
2004 a receita operacional bruta da
CSN cresceu 148%, chegando a R$
8,1 bilhões.

No Nordeste, o BNDES está pro-
porcionando a ampliação do Porto
de Pecém, a 60 quilômetros de Fort-
aleza, capital do estado do Ceará,
um investimento de R$ 150 milhões
para a construção do Píer 3, que
passará a operar como terminal de
múltiplo uso (TMUT). A construção
do novo píer permitirá a movimen-
tação de produtos como minério de
ferro, chapas planas e bobinas de
aço, fertilizantes, cereais a granel,
granéis líquidos e gasosos, inclusive
contêineires.

TRANSPORTE FERROVIÁRIO
Três projetos importantes foram

aprovados pelo BNDES, este ano, na
área do transporte ferroviário. Os
grupos Mitsui e Cargill, dois dos
maiores players do mercado interna-
cional de produtos agroindustriais,
alugarão vagões à Ferronorte, o que
facilitará a exportação de grãos pro-
duzidos no Centro-Oeste.

O BNDES aprovou financiamentos
para aquisição de 269 vagões fer-

Linha de transmissão: o consumo de energia no Brasil cresce na base de 4% ao ano, algo
entre 3,5 mil a 4 mil megawatts.

Plataforma de petróleo da Petrobras:
BNDES está financiando US$ 643 milhões
em projetos de construção de novas
plataformas
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TELEFONIA – Participação de 
R$ 215,4 milhões, em projeto de 
instalação de terminais fixos e 
coletivos em cidades com mais de
cem habitantes, no Norte e
Nordeste do Brasil. Empresa:
Telemar

TELEFONIA – Participação de 
R$ 1,34 bilhão, em projeto de
ampliação do serviço no
Maranhão, Espírito Santo, regiões
Amazônica, Centro-Oeste, Metade-
Sul e Noroeste do Rio Grande do
Sul. Empresa: Tim Celular

LOGÍSTICA – Participação de 
R$ 52 milhões para a aquisição de
vagões ferroviários para transporte

de soja entre Mato Grosso e Porto
de Santos. Empresas: MCR e
Cargill

LOGÍSTICA – Participação de 
R$ 1 bilhão na reestruturação dos
corredores Alto Araguaia/Porto de
Santos (bitola larga) e
Corumbá/Porto de Santos (bitola
estreita). Empresa: Brasil Ferrovias

PAPEL E CELULOSE –
Participação de R$ 2,59 bilhões na
expansão da capacidade de 
produção de celulose e papel, em
Mucuri, Bahia. Projeto para 
exportação e gerar divisas 
estimadas em US$ 500 milhões
anuais. Empresa: Suzano

PETROQUÍMICA – Participação
de R$ 754,76 milhões em unidades
petroquímicas de Camaçari, na
Bahia, e na de Triunfo, no Rio
Grande do Sul. Empresa: Braskem
Petroquímica – Participação de 
R$ 861 milhões na unidade 
industrial do Pólo Gás-Químico em
Duque de Caxias, Estado do Rio de
Janeiro. Empresa: Rio Polímeros

LOGÍSTICA – Participação de 
R$ 150 milhões na construção do
Píer 3, no Porto de Pecém, Ceará

LOGÍSTICA – Participação de 
R$ 332,8 milhões, na adequação
de terminal de carvão para 
embarques de minério de ferro, no

Porto de Sepetiba, Rio de Janeiro

PETRÓLEO – Participação de
US$ 642 milhões para a 
construção de duas plataformas na
Bacia de Campos. Empresa:
Petrobras

ALUMÍNIO – Participação de 
R$ 338 milhões para ampliar a
produção de unidade industrial, em
São Paulo. Empresa: Companhia
Brasileira de Alumínio (CBA)

AGROINDÚSTRIA –
Participação de R$ 974 milhões,
para ampliar e modernizar
unidades produtivas da empresa
em oito estados. Empresa: Sadia
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roviários de carga, a serem alugados
à Ferronorte e utilizados no trans-
porte de grãos. A MRC serviços Fer-
roviários BNGE-BF Ltda, controlada
pelo grupo japonês Mitsui, comprou
189 vagões. Os outros 80 foram
adquiridos pela Cargill Agrícola S/A,
subsidiária do conglomerado norte-
americano Cargill Incorporated.

Ainda em maio deste ano, o
BNDES decidiu apoiar a reestrutu-
ração operacional e financeira da
Brasil Ferrovias, que permitirá a recu-
peração e modernização de dois
corredores ferroviários, indispen-
sáveis para o escoamento da pro-
dução agrícola brasileira. Além disso,
essa iniciativa consolidará o trans-

No segmento de telefonia fixa, a
Telemar Norte Leste foi beneficiada
com um financiamento de até R$
215,4 milhões para a realização de
investimentos previstos no Plano
Geral de Metas de Universalização
do serviço de telefonia fixa para este
ano de 2005, estabelecida pela Ana-
tel – Agência Nacional de Telecomu-
nicação. O investimento total será de
R$ 379 milhões, com participação de
R$ 215 milhões do BNDES.

Grande parte dos recursos será
investido nas regiões Norte e
Nordeste do País, para instalação de
terminais fixos em localidades, na
maioria, com baixo poder aquisitivo.
A Telemar Norte Leste é uma empre-

maçari, na Bahia, e de polipropileno,
em Triunfo, no Rio Grande do Sul. A
empresa ainda fará aportes na área
de meio-ambiente, segurança, saúde
e qualidade nas unidades de Ca-
maçari, Triunfo, Marechal Deodoro e
Maceió.

PAPEL E CELULOSE
A expansão da capacidade pro-

dutiva da Suzano Bahia Sul Papel e
celulose S.A. (SBS) é outro dos fi-
nanciamentos importantes do
BNDES aprovado este ano. A empre-
sa terá empréstimo do BNDES no
valor de R$ 2,59 bilhões. O projeto,
localizado na Bahia (região Nordeste
do Brasil), é  voltado para a expor-
tação e prevê divisas de US$ 500
milhões por ano.

la-se que um em cada três
brasi leiros possui um aparelho
móvel. O projeto de expansão da
área de cobertura, aumento de ca-
pacidade e modernização da rede
de atendimento da TIM Celular S/A,
uma das maiores operadas instal-
adas no Brasil, será financiado com
R$ 1,34 bilhão do BNDES, projeto
aprovado em julho deste ano. A
Tim Celular é controlada integral-
mente pela TIM Brasil Serviços e
Participações S/A, holding brasileira
do Grupo Telecom Itália. Sua área
de atuação abrange quinze dos 26
(mais o Distrito Federal) estados do
País, nas regiões Sul, Sudeste, Cen-
tro-Oeste e Norte.

sa do Grupo Telemar, concessionária
dos serviços de telefonia fixa em
quinze estados brasileiros, abrangen-
do as regiões Sudeste, Nordeste e
Norte do Brasil. 

PETROQUÍMICA
A Rio Polímeros, localizada no

Pólo Gás-Químico de Duque de Cax-
ias, com desembolso de R$ 681 mil-
hões e a Brasken, com desembolso
de R$ 384,6 milhões são dois dos
maiores e mais recentes apoios do
BNDES neste segmento industrial.

A Rio Polímeros é a unidade mais
importante do recém-criado pólo
fluminense. A Brasken vai aumentar
sua produção de eteno em Ca-

porte ferroviário, interligando a
região Centro-Oeste, grande produ-
tora e exportadora agrícola, ao Porto
de Santos, no litoral paulista, sud-
este do País.

A operação envolverá recursos da
ordem de R$ 1,5 bilhão. No
Nordeste, outra operação do BNDES
para recuperação do transporte fer-
roviário atingirá cinco estados da
região. Serão aplicados R$ 144 mil-
hões na recuperação de material ro-
dante e da via permanente da Com-
panhia Ferroviária do Nordeste.

TELECOMUNICAÇÕES
Detentor hoje de um dos três

maiores mercados de telefonia
celular do mundo, o Brasil não pára
de crescer neste segmento. Calcu-

Produção de aço e de papel, projetos
apoiados pelo BNDES

PRESENÇA NACIONAL
Financiamentos realizados pelo BNDES para a

concretização ou ampliação de projetos industriais
no território brasileiro
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O grupo Gerdau, o maior grupo
siderúrgico das Américas, inaugurou
uma nova modalidade de financia-
mento criada pelo BNDES, neste
ano. Ela se chama Limite de Crédito
e assegura maior agilidade nas apro-
vações dos projetos. Os R$ 900 mi-
lhões concedidos à Gerdau por esta
nova modalidade serão aplicados na
modernização e atualização tecnoló-
gica das doze usinas que o grupo
tem no Brasil. Com o investimento,
o grupo consolida sua posição de li-
derança no mercado de aços longos
do continente americano e reforça
sua competitividade no mercado in-
ternacional. 

O desembolso do BNDES corres-

ponde a 60% do total dos investi-
mentos financiados previstos pela
Gerdau, de R$ 1,5 bilhão. Se o
grupo utilizar o total do financia-
mento, haverá contrapartida de re-
cursos próprios de R$ 600 milhões.

Esta nova modalidade de financi-
amento faz parte do Programa de
Agilização de Crédito para Investi-
mento. Ele foi lançado em abril úl-
timo para acelerar os procedimentos
adotados pelo banco em suas análi-
ses de financiamento.

No caso da Gerdau, entre a en-
trada do pedido de crédito feito ao
banco e a aprovação pela diretoria
foram consumidos apenas dois
meses.

Esta modalidade de financia-
mento só é adotada para empresas
de baixo risco e que já tenham inves-
timentos estratégicos apoiados pelo
BNDES.

“São os requisitos fundamentais
para usufruir deste programa”, escla-
rece o vice-presidente Demian Fi-
occo. “A empresa é conhecida por-
que já teve outras operações com o
banco, ela conhece o mercado onde
atua e sua postura é sempre em
busca da competitividade no quadro
internacional, não apenas brasileiro”.

O Limite de Crédito atenderá às
necessidades dos projetos da Gerdau
e facilitará a execução de cada sub-
projeto, de forma independente,
permitindo realizar os investimentos
à medida em que sejam emitidas as
licenças ambientais. Isto agiliza a li-
beração dos recursos por parte do
BNDES.

Com uma agressiva política de in-
vestimentos em aquisições, expan-
são e modernização, o Grupo Ger-
dau ganhou novas dimensões, au-
mentando sua presença internacio-
nal nos últimos anos. Para apoiar
seu processo de crescimento, assu-
miu o controle de empresas na Amé-
rica do Norte e do Sul.

Os planos de expansão da Ger-
dau incluem o aumento da capaci-
dade de produção de quatro empre-
sas do grupo para 21,4 milhões de
toneladas anuais de aço bruto e de
15,5 milhões de toneladas de lami-
nados, até 2008. 

Do total de investimentos previs-
tos para o período, a Açominas rece-
berá R$ 200 milhões, a Gerdau Co-
mercial de Aços, R$ 30 milhões, a
Gerdau Aços Longos, R$ 580 mi-
lhões e a Gerdau Aços Especiais, R$
90 milhões. 

No primeiro semestre deste ano,
a Gerdau investiu US$ 360 milhões
em ampliação da produção de aço.
Em 2004, foram US$ 771,7 milhões,
dos quais US$ 327,8 milhões desti-
nados à aquisição da North Star, nos
Estados Unidos.
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Nova linha apóia
investimentos
BNDES cria o Limite de Crédito, nova modalidade
de financiamento, que agiliza a aprovação dos
investimentos e está apoiando projetos como o de
internacionalização do grupo Gerdau

Apoio ao pequeno
negócio
O BNDES opera linhas de crédito especiais,
voltadas para o financiamento de micros,
pequenas e médias empresas

Embora a percepção geral sobre
o BNDES ainda seja em parte a de
uma agência – ou banco – de desen-
volvimento, voltada para os grandes
projetos de infra-estrutura ou de in-
sumos básicos, o que, aliás, pautou
sua atuação durante algumas dé-
cadas, as micro, pequenas e médias
iniciativas têm merecido, cada vez
mais, a atenção do BNDES.

A linha Finame financia a compra
isolada de máquinas e equipamen-
tos, enquanto o BNDES automático
atende às necessidades de financia-
mento do projeto de investimento,
inclusive do capital de giro associado
ao empreendimento. O nível de par-
ticipação do financiamento do
BNDES no investimento das micro,
pequenas e médias empresas
(MPMEs) é sempre mais elevado em
relação à participação do Banco nos
projetos das grandes empresas. No
caso da compra de equipamentos
isolados, a participação do BNDES
nas MPMEs é 20% maior do que
nas grandes empresas. Para os proje-
tos de investimento, é 10% maior.  

O Banco financia também, além
do projeto, o capital de giro associa-
do aos projetos e aos equipamentos.
No caso das grandes empresas, esse
percentual não pode ultrapassar a
15% do valor do projeto e ou do
equipamento. Mas nos financiamen-
tos às MPMEs, essa participação
pode ir de 40% a 70%. É uma
forma de evitar que as empresas de
menor porte entrem nas linhas com-
ercias de financiamento de capital
de giro, oferecidas pelo mercado
com custos muito elevados. 

As condições em geral dos finan-
ciamentos do BNDES são sempre
diferenciadas para as MPMEs. Para
estas, o “spread” básico do Banco é
de 1%, enquanto que para as
grandes empresas variam de 2,5% a
4%. Além disso, as micro, pequenas
e médias empresas podem tomar fi-
nanciamentos 100% em TJLP (a taxa
de juros de longo prazo do BNDES),

registram, em média, cerca de 130
mil operações por ano. 

Os valores de financiamentos do
BNDES desembolsados às MPMEs
atingem patamar de R$ 12
bilhões/ano, com participação de
cerca de 30% nas liberações totais
do banco de desenvolvimento. Isso
significa que 92% do número total
de operações do BNDES são com
micro, pequenas e médias empresas,
resultado do processo de democrati-
zação do crédito.  

Ângela Fontes, chefe de departa-
mento da área de Operações Indire-
tas do BNDES (área responsável pelo
repasse de recursos do Banco via
agentes financeiros), diz que os ob-
jetivos de crescimento de  emprego
e renda são atingidos por meio do
apoio às MPMEs: “Estamos dando

ou seja, não há obrigatoriedade de
financiamentos com base em cesta
de moedas. 

Os financiamentos às MPMEs são
sempre liberados de forma indireta.
Ou seja, é necessário que o candida-
to tenha seu projeto, primeiro,
aprovado por um agente financeiro,
pois será este o responsável pela op-
eração. O agente financeiro é quem
assume o risco das operações.

A presença do agente se dá pela
simples razão de que o BNDES não
tem a capilaridade necessária para
atender a milhares de candidatos
que, no caso das pessoas físicas,
micro, pequenas e médias empresas,

muita atenção também a novos
agentes financeiros, como as coop-
erativas de crédito, que poderão se
tornar importantes repassadores de
recursos do BNDES  para este seg-
mento econômico.”

Mas seu entusiasmo não fica por
aí. Um novo instrumento foi lançado
pelo BNDES e que já mostrou sua
força, o Cartão de Crédito BNDES,
com a bandeira Visa. “O Banco do
Brasil, a Caixa Econômica Federal e o
Bradesco são os agentes encarrega-
dos de fornecer os cartões. Em ape-
nas dois anos, saímos do zero para
43 mil cartões emitidos. É um suces-
so absoluto”, comemora Ângela.

Escritório da Gerdau Ameristeel, nos Estados Unidos: BNDES presta apoio ao projeto de
internacionalização da siderúrgica brasileira

Ângela Fortes: em
dois anos, emissão
de 43 mil cartões
de crédito do
BNDES. “Sucesso
absoluto”

Novembro  12/5/05  9:45 AM  Page 24



M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s

27

Além de apoiar projetos de infra-
estrutura, exportações de produtos e
serviços, dentre outras iniciativas, o
BNDES também realiza importante
papel para popularizar o mercado de
ações, com operações como a oferta
de cotas do PIBB – Papéis Índices Bra-
sil/Bovespa – um fundo de investi-
mento constituído pelas 50 ações de
empresas mais negociadas na Bolsa
de Valores de São Paulo, que estavam
nas mãos do BNDESpar. 

É através desta subsidiária que o
Banco mantém suas participações nos
projetos que financia. O fundo atraiu
o interesse de mais de 120 mil investi-
dores e vendeu mais de 56 milhões de
cotas ao preço unitário de R$ 40,69,
registrando uma arrecadação de R$
2,3 bilhões. A primeira oferta pública
foi feita em 2004. 

A procura foi tão grande nesta se-

gunda edição, que o Banco foi obri-
gado a fazer um rateio, proporcional
às ofertas de compra. “A oferta foi es-
petacular, muito acima do previsto ini-
cialmente”, observa o diretor da área
financeira do BNDES, Carlos Kawall.

Este resultado foi muito impor-
tante porque significou uma recupe-
ração da imagem do mercado de
ações no Brasil, junto ao investidor
pessoa física, o pequeno investidor.
Um dado indiscutível é que hoje o in-
vestidor pessoa física, após o lança-
mento do PIBB, passou a significar
28% das compras de ações na Bo-
vespa. Na Bolsa de Nova York esta
participação é de 32%. Não se com-
param aí os valores movimentados em
cada uma delas e sim a presença do
investidor que, no Brasil, deu uma
inequívoca demonstração de confi-
ança no plano do BNDES.

tema financeiro privado ela atingiu, no
mesmo período, 5,7%. 

Este lucro é resultado do expressivo
rendimento da carteira de renda variá-
vel do BNDES Participações (BNDES-
par), de R$ 847 milhões, já livre dos
impostos; pelo efeito positivo da varia-
ção cambial, de R$ 102 milhões
(ganho de R$ 68 milhões, também
livre dos impostos); pelo recebimento
de prêmio de debêntures, de R$ 113
milhões; pela redução de despesas
com provisão para risco de crédito,
que representaram um crédito de R$
200 milhões em 2005 (enquanto em
2004 foi de R$ 695 milhões); e des-
pesa com provisão para contingências,
de R$ 344 milhões. 

No primeiro semestre de 2004, o
Banco já havia apresentado lucro re-
corde nos seus 53 anos de operação –
R$ 1,408 bilhão, valor superado em
30% nos primeiros seis meses de
2005. Houve considerável crescimento
também nos desembolsos de financia-
mentos do Banco, diante da demanda
do mercado. Até setembro deste ano,
eles somaram R$ 31,2 bilhões – no
mesmo período de 2004 foram de
27,9 bilhões – e a previsão para todo
o ano de 2005 é de R$ 50 bilhões. As
aprovações de financiamento subiram
47% na mesma comparação. Os pedi-
dos de financiamento habilitados a re-
ceber apoio também apresentaram re-
sultado animador. Nos primeiros nove
meses do ano, eles cresceram 19%,
saltando de R$ 51 bilhões para R$
65,2 bilhões. 

A indústria capitaneou esse cresci-
mento. Superou 2004 em 53%, sain-
do de R$ 9,7 bilhões para R$ 14,9 bi-
lhões. O segmento material de trans-
porte liderou o processo de aumento,
chegando a R$ 5,7 bilhões em 2005 –
um incremento de 26% em relação a
janeiro/setembro de 2004. Também a
indústria mecânica cresceu 274%, dos
R$ 587 milhões em 2004 para R$ 2,2
bilhões, de janeiro a setembro de
2005. O setor de comércio e serviços
demandou R$ 1,7 bilhão, desempe-
nho 20% maior este ano. 
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Um país ávido pelo consumo
O mercado brasileiro de bens e serviços, que movimenta mais de US$ 500
bilhões, está entre os de maior crescimento no mundo 
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ODemocratizando o 
capital

Recursos para o 
desenvolvimento

O Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES)
não capta recursos no sistema finan-
ceiro privado. Seu orçamento é consti-
tuído, principalmente, do retorno dos
seus financiamentos (70%), da venda
de participações nas empresas que
têm projetos financiados pelo Banco
(10%), e dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador – FAT (10%). 

A participação do FAT neste fun-
ding se divide em dois: 6% é um fluxo
anual, baseado na Constituição Brasi-
leira. Os 94% restantes são adicionais,
negociados com o conselho do FAT. O
BNDES ainda coloca bônus no mer-

cado mundial e, eventualmente, tem
captações feitas junto a organismos
multilaterais, como o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID),
Banco Mundial (Bird) ou Japan Bank
for International Cooperation (JBIC),
do Japão.  

O nível de inadimplência do BNDES
em relação aos financiamentos conce-
didos está bem abaixo do mercado. A
média anual do Banco tem sido de
0,6%, enquanto  na área privada ele
varia de 2% a 3%. No primeiro se-
mestre de 2005, o BNDES apresentou
lucro de R$ 1,8 bilhão. A inadimplên-
cia foi de 0,57%, enquanto no sis-

RICARDO LEOPOLDO

Uma população de mais de 180
milhões de habitantes e uma econo-
mia dinâmica e moderna tornam o
Brasil um dos maiores mercados de
consumo do mundo. Segundo esti-
mativa do instituto Target Marke-
ting, as vendas de produtos e servi-
ços no país estão passando de R$
1,1 trilhão em 2005 – equivalentes a
US$ 500 bilhões –, com crescimento
da ordem de 4,3% sobre o volume
registrado no ano anterior. 

A taxa de expansão do consumo
supera o próprio ritmo de cresci-
mento do Produto Interno Bruto
(PIB) e é mais que o dobro da taxa
de aumento demográfico, o que de-
monstra uma tendência clara de

evolução à medida que a renda per
capita dos brasileiros progride.

O Brasil está entre os grandes
consumidores de veículos automoto-
res – as vendas domésticas de auto-
móveis, utilitários, caminhões e ôni-
bus estão ultrapassando 1,7 milhão
de unidades em um ano. Somada a
produção destinada à exportação, a
indústria automobilística brasileira é
a nona maior do mundo, com vo-
lume superior ao de países como
Reino Unido e Itália. 

No setor siderúrgico, o Brasil vem
subindo ano a ano no ranking glo-
bal. Já é o oitavo colocado da lista,
com produção anual da ordem de
33 milhões de toneladas. A de-
manda de cimento, de 35 milhões

de toneladas por ano, situa o país
também entre os dez maiores mer-
cados do mundo no setor.

Em outros itens, o Brasil ocupa
posições ainda mais destacadas. As
dimensões continentais do seu terri-
tório, no qual se distribuem mais de
mil aeroportos e campos de pouso,
contribuíram para que se formasse a
segunda maior frota de aeronaves
executivas do mundo, atrás apenas
da americana. São quase mil heli-
cópteros, mais de 350 jatos e mais
de 1,3 mil aviões turboélices. Há
ainda milhares de aviões de porte
menor e outros tipos de aeronaves. 

Essa frota explica em parte o fato
de o Brasil ter desenvolvido uma tec-
nologia aeronáutica própria, con-

As vendas de televisores em 2004 somaram 7,5 milhões, um aumento de 41% em relação às 5,3 milhões de unidades do ano anterior
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tando com montadoras de helicóp-
teros, fabricantes de aviões agrícolas
e com uma empresa, a Embraer, que
lidera a categoria dos jatos de passa-
geiro de até 100 lugares.

A explosão do número de telefo-
nes celulares é uma das mostras
mais expressivas da pujança do mer-
cado consumidor brasileiro. Em uma
década, o número de aparelhos ce-
lulares em uso no país foi multipli-
cado por 100 – passou de 800 mil
em 1994 para 80 milhões em setem-
bro de 2005. E ainda há um grande
potencial a ser explorado. A marca
de 100 milhões de terminais nas
mãos dos consumidores pode ser
atingida ao final de 2006. 

“O Brasil é um dos maiores mer-
cados do mundo, só fica atrás da
China, da Índia e dos Estados Uni-
dos”, diz André Mastrobuono, dire-
tor de marketing estratégico da
Vivo, maior opera-
dora de telefonia
móvel do país, con-
trolada por uma as-
sociação de capital
espanhol e portu-
guês. Segundo ele,
o faturamento
anual do setor já al-
cança R$ 30 bi-
lhões, ou seja, mais
de US$ 10 bilhões,
apenas com servi-
ços.

A esse valor se
adiciona o da venda de aparelhos,
estimado em R$ 10 bilhões por ano.
O forte crescimento deste mercado
está abrindo oportunidades de ne-
gócios para empresas como a core-
ana Samsung. Instalada no Brasil
desde 1986, a Samsung faturou US$
700 milhões em 2004 no mercado
brasileiro, 46% acima do contabili-
zado no ano anterior, e projeta ne-
gócios acima de US$ 1 bilhão para
este ano. 

“Metade da receita obtida pro-
vém do mercado de aparelhos celu-
lares”, diz José Roberto Campos,

vice-presidente executivo da Sam-
sung. “O Brasil é um mercado tão
importante que o grupo no ano pas-
sado resolveu investir mais 100 mi-
lhões de dólares nas operações bra-
sileiras”.

O segmento de celulares é ape-
nas um dos itens do mercado de
produtos eletrônicos, que cresce a
passos largos. Em 2005, o fatura-
mento do setor atingiu R$ 20 bi-
lhões, com crescimento de mais de
17% sobre as receitas do ano ante-
rior. O item campeão de vendas é o
DVD player, com aumento de 122%
de volume.

“A evolução dos negócios está
baseada principalmente na expansão
da renda e no aumento do nível de
emprego”, diz Paulo Saab, presi-
dente da Eletros, a associação que
reúne os fabricantes do segmento. 

A rápida absorção de novas tec-

2007. “Acreditamos que esses nú-
meros serão superados”, diz Valéria
Molina, diretora de produtos de con-
sumo da HP, uma das grandes fabri-
cantes de equipamentos de informá-
tica.

O produto de bens e serviços está
sendo impulsionado pela redução da
taxa de juros, colocada em marcha
pelo Banco Central (BC) em meados
do segundo semestre. “A queda de
juros tem forte impacto sobre mer-
cados como o de eletrodomésticos,
que respondem de forma rápida e
consistente”, diz Ernesto Heinzel-
mann, presidente da Embraco, em-
presa do grupo americano Whirl-
pool, que fornece compressores para
refrigeração.

Os fabricantes de eletrodomésti-
cos da linha branca, que incluem ge-
ladeiras e fornos de microondas,
estão vendendo 9 milhões de unida-
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desses itens: 6,5 milhões de tonela-
das de carne bovina e 5,4 milhões
de carne de frango por ano. Os fa-
bricantes de biscoitos vendem perto
de 1 milhão de toneladas por ano e
os de macarrão, mais de 700 mil to-
neladas.

No setor de calçados, o mercado
brasileiro é o quinto maior do pla-

neta, atrás apenas da China, Estados
Unidos, Índia e Japão. O consumo
anual, próximo de 600 milhões de
pares, representa praticamente o
dobro do encontrado em países
como Alemanha, Reino Unido,
França e Itália.

O desenvolvimento da indústria
de cosméticos mostra que o brasi-
leiro investe na beleza pessoal. Esse
mercado cresce a uma média anual
de 9% desde o início da década, si-
tuando-se em sexta posição no ran-
king internacional e disputado por
marcas internacionais como Avon,
Nivea e L’Oreal, e brasileiras, como

Natura e Boticário. 
Em desodoran-

tes, produtos in-
fantis e para ca-
belo, o país é o ter-
ceiro maior consu-
midor mundial. Em
perfumaria, é o
quarto mercado e
em produtos mas-
culinos, o sexto.
Para a americana
Avon, o Brasil fi-
gura como seu ter-
ceiro maior mer-
cado. Com fatura-
mento local acima
de US$ 1 bilhão
por ano, a Avon
conta com 900 mil
vendedoras autô-
nomas e vende
dois de cada três
batons consumidos
pelas brasileiras. 

Uma outra em-
presa do setor de
beleza, a Boticário,

do Paraná, realiza sua distribuição
por meio de mais de 2 mil lojas,
entre próprias e franqueadas. O fa-
turamento bruto da rede mais que
duplicou desde 2000, batendo os R$
2 bilhões, com a venda de mais de
55 milhões de unidades de produtos
cujo carro-chefe são perfumes. 

“O mercado de cosméticos apre-

senta grande crescimento no Brasil,
com índices superiores ao registra-
dos no mundo”, diz Arthur Grin-
baum, vice-presidente do Boticário.
“Acredito que esse cenário perma-
necerá o mesmo nos próximos
anos.”

O comércio varejista também vive
um excelente momento. Segundo
projeções do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), as ven-
das do comércio devem apresentar
uma expansão de 4,5% em 2005.

Renato Tracanella, diretor de rela-
ções com investidores do Grupo Pão
de Açúcar, maior rede de supermer-
cados do país, com mais de 550
lojas e faturamento anual de R$ 15
bilhões, diz que o faturamento real
da empresa deve crescer de 5% em
2005, ante 1,5% em 2004. 

A atratividade dos negócios no
Brasil, a propósito, levou a rede fran-
cesa Casino a aumentar sua partici-
pação acionária no Pão de Açúcar,
de 24% para 50% do capital, neste
ano, investindo mais US$ 860 mi-
lhões no Brasil.

Uma parcela do comércio particu-
larmente vigorosa no Brasil é a dos
shopping centers. Nos últimos cinco
anos, mais de 40 novos centros de
compras foram inaugurados em
todo o país. Atualmente, o setor
conta com 262 empreendimentos
do gênero em funcionamento e mais
de vinte em fase de conclusão. Isso
confere ao Brasil o quinto lugar no
ranking mundial por número de es-
tabelecimentos. 

Luis Augusto Ildelfonso Silva, di-
retor da Associação Brasileira de Lo-
jistas de Shopping Centers, diz que
o faturamento do setor em 2005
está próximo de R$ 58 bilhões, com
crescimento de 8% sobre o valor re-
gistrado em 2004. “A expansão do
setor é fruto da confiança do consu-
midor e das condições proporciona-
das pela estabilidade monetária,
como o controle da inflação e a re-
tomada do processo de crescimento
econômico”.

des por ano. Em eletroportáteis,
entre os quais batedeiras, ventilado-
res e liquidificadores, a demanda é
de mais de 15 milhões de unidades. 

A indústria de alimentação e be-
bidas também conta com uma de-
manda doméstica enorme à disposi-
ção. O volume de cerveja consumido
anualmente é da ordem de 8,5 bi-
lhões de litros, o que coloca o Brasil
na disputa pela quarta posição deste
mercado com a Rússia. 

Maior exportador global de carne
bovina e de frango, o país também
consome volumes extraordinários

nologias é outra característica notá-
vel do consumidor brasileiro. A inter-
net por banda larga teve crescimento
de 80% em 2004, atingindo 2,4 mi-
lhões de assinantes, e após um ano
registra mais de 4 milhões de assina-
turas. A perspectiva é triplicar o nú-
mero nos próximos cinco anos. 

O mercado de computadores
pessoais também está em plena
efervescência, batendo seguidos re-
cordes. Segundo o instituto de pes-
quisa IDC, as vendas em 2005 supe-
raram 5 milhões de unidades e
devem subir para 6 milhões em

José Roberto Campos, da Samsung: negócios previstos no
Brasil superam US$ 1 bilhão

Linha de produção da Embraco: vendas em
alta

Varejo: negócios do comércio devem crescer 4,5% sobre 2004

Celulares: o
número de
aparelhos em
uso no país foi
multiplicado
por 100 –
passou de 800
mil em 1994
para 80 milhões
em setembro
de 2005
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LEA DE LUCA

O sistema financeiro brasileiro, re-
conhecidamente um dos mais sofisti-
cados, modernos e seguros do
mundo, está no topo da lista dos fa-
tores que contribuem para reforçar o
conceito do País junto à comunidade
internacional, concorrendo para
atrair investimentos estrangeiros.

“O nível de eficiência do sistema
financeiro constitui inegavelmente
uma importante vantagem compara-
tiva do Brasil perante outros países
emergentes, como Rússia, Índia e
China”, diz Mauro Leos, analista se-
nior da Moody´s Investor Services,
que recentemente elevou a nota de
risco de crédito do Brasil para Ba3
(três notas abaixo do investment
grade, o mais alto grau de avaliação
de risco). 

O melhor indicador da eficiência
do sistema financeiro brasileiro é a
própria lucratividade do segmento.
Basta verificar que a rentabilidade
sobre o patrimônio no primeiro se-
mestre ficou acima dos 30%, um ín-
dice invejável, quando se sabe que
as margens praticadas em países de
economia forte giram em torno de
10% sobre o patrimônio. 

Tome-se o caso do Banco do Bra-
sil, o maior do País, com ativos de R$
233,8 bilhões (US$ 101 bilhões),
3.956 agências e operações em 23
países, que registrou lucro de R$
1,98 bilhão (US$ 860 milhões) no
primeiro semestre deste ano. No
final de outubro, por exemplo, o
banco lançou a Assinatura Digital
em Contratos de Câmbio, passando
a ser o único banco a oferecer aos
exportadores brasileiros a opção de
contratar câmbio 100% automático

pela internet – antes, o cliente co-
tava e contratava a operação na in-
ternet, mas precisava imprimir o
contrato, assiná-lo e entregá-lo na
sua agência.

Esses resultados são registrados
por um sistema tão sólido quanto
seguro. Segundo dados do Banco
Central (BC) referentes ao final de
junho de 2005, há no Brasil 164
bancos, duas bolsas, três câmaras
depositárias de títulos e quatro siste-
mas interbancários de transferência
de fundos integrados num moderno
sistema de pagamentos, conhecido
como SPB, implantado em 2002. 

Somente os 50 maiores bancos,
que juntos têm R$ 1,28 trilhão em
ativos (cerca de US$ 580 bilhões), R$
563,3 milhões em depósitos (aproxi-
madamente US$ 256 milhões) e lu-
craram R$ 12 bilhões (cerca de US$
5,4 bilhões) entre abril e junho.

Um dos grandes diferenciais do
sistema financeiro brasileiro é seu
apurado nível tecnológico. Nos últi-
mos anos, os bancos investiram
cerca de R$ 40 bilhões (perto de US$
18 bilhões) em tecnologia, pavimen-
tando terreno para um vertiginoso
avanço das operações eletrônicas. 

Em 2004, as transações pela In-

ternet foram 48,5% maiores do que
as processadas em 2003, os paga-
mentos com cartões foram 72,4%
maiores e as operações feitas em es-
tações de auto-atendimento cresce-
ram mais de 30%, conforme dados
da Federação Brasileira de Bancos
(Febraban).

“O sistema de compensações de
valores no Brasil é mais desenvolvido
do que no próprio Reino Unido”, diz
Sir John Bond, chairman mundial do
HSBC Group, com sede em Londres
– o terceiro maior banco do mundo.
Por essa razão – e também devido
ao grande talento dos profissionais
brasileiros –, o HSBC decidiu cons-
truir no Brasil seu terceiro centro in-
ternacional de tecnologia da infor-
mação, para desenvolvimento dos
principais softwares e sistemas usa-
dos pela instituição. 

Em setembro deste ano, durante
visita ao Brasil, Sir John Bond tam-
bém colheu boas impressões do de-
sempenho do segmento e das pers-
pectivas da economia brasileira. “Os
principais bancos brasileiros estão
entre os mais bem-administrados no
mundo e a economia brasileira está
na sua melhor forma das últimas
décadas”, disse.

O HSBC, que in-
veste sozinho US$
3,8 bilhões por ano
em tecnologia, pre-
tende conhecer e
incorporar a experi-

Sólidos modernos e rentáveis
Os 50 maiores bancos brasileiros somam ativos de aproximadamente 
US$ 580 bilhões e colheram lucro de US$ 5,4 bilhões no primeiro 
semestre de 2005F
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ência neste campo. Como exemplo,
Sir John Bond cita o caso das máqui-
nas de auto-atendimento, que na
Europa permitem apenas operações
de saques e saldos, enquanto as má-
quinas brasileiras realizam adicional-
mente operações de empréstimos e
transferências. 

A tecnologia, entretanto, não é
capaz, por si só, de assegurar efici-
ência operacional, alerta Roberto Se-
túbal, presidente do segundo maior
banco privado brasileiro, o Itaú, com
ativos de R$ 138 bilhões (cerca de
US$ 60,3 bilhões). “A tecnologia
deve estar focada na aplicação, con-

tribuindo para a melhoria da produ-
tividade e da conveniência para os
clientes, criando valor para os acio-
nistas”, diz ele. Aplicando este con-
ceito à risca, o Itaú conseguiu regis-
trar ganho de produtividade, em
dólar, de 100% nos últimos 10 anos,
segundo índice calculado pela Mac-
Kinsey.

Os investimentos em tecnologia
são importantes para aumentar, pa-
ralelamente, a base de atuação dos
bancos, ao oferecer serviços e postos
de atendimento para pessoas que
não tinham acesso ao sistema.
“Com a estabilização da moeda e a

queda da taxa de juros, o processo
de incorporação de novos usuários
ao sistema já atingiu mais de 15 mi-
lhões de pessoas e o espaço para
crescer ainda é enorme”, diz Marcio
Cypriano, presidente do Bradesco,
maior banco privado brasileiro, com
ativos de R$ 156,8 bilhões (cerca de
US$ 68,2 bilhões), e que registrou
lucro de R$ 3,83 bilhões entre ja-
neiro e setembro deste ano – um re-
corde do setor. Com isso, a rentabili-
dade do banco sobre o patrimônio
líquido cresceu de 20% para 33,7%.

Para aumentar sua base de clien-
tes, o Bradesco investiu R$ 450 mi-
lhões (cerca de US$ 205 milhões) na
constituição do Banco Postal, que já
agregou 3,3 milhões de novos usuá-
rios em menos de três anos de exis-
tência. Este banco opera 5,4 mil
agências, oferecendo desde créditos
pessoais e para micro-empresas até
facilidades como cartões de débito
para populações de mais baixa
renda.

A consistência do sistema finan-
ceiro é reforçada, de outra parte,
pela própria atuação do Banco Cen-
tral (BC). “A competência técnica,
transparência e independência do
Banco Central brasileiro são interna-
cionalmente reconhecidas”, lembra
Marcio Cypriano, que também é
presidente da Federação Brasileira de
Bancos (Febraban). 

A solidez do sistema é outro
ponto alto destacado por especialis-
tas no assunto. “As instituições fi-
nanceiras brasileiras são fortes e sau-
dáveis. Esta é a verdadeira blinda-
gem do Brasil”, sustenta Manoel
Felix Cintra Neto, presidente do
Conselho de Administração da Bolsa
de Mercadorias & Futuros (BM&F),
uma das cinco maiores bolsas inter-
nacionais de futuros e uma das dez
maiores bolsas de derivativos do
mundo. 

Os mecanismos gerenciamento
de riscos e de chamada de margem
do sistema brasileiro, lembra ele, re-
ceberam alto reconhecimento por

O sistema financeiro brasileiro é tido um dos mais modernos e eficientes do mundo

Sir John Bond, chairman
mundial do HSBC
Group: “O sistema de
compensações de
valores no Brasil é mais
desenvolvido do que no
próprio Reino Unido”
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MAURICIO CAPELA

Um dos indicadores mais positi-
vos do desempenho da economia
brasileira é a evolução das exporta-
ções do País, que registra vigoroso
aumento nos últimos anos, a des-
peito de uma relação cambial menos
favorável. Até outubro de 2005, o
valor exportado somou US$ 96,62
bilhões, superando o volume de
todo o ano anterior, quando foram
embarcados US$ 96,47 bilhões. 

Neste compasso, as exportações
brasileiras deverão fechar o ano
acima dos US$ 117 bilhões, pratica-

mente o
dobro das
vendas exter-
nas registra-
das em 2002,
quando foram
embarcados
US$ 60 bi-
lhões. Trata-se
de um ritmo
de cresci-
mento duas
vezes maior
do que a pró-

pria média mundial, que devem au-
mentar em cerca de 10% neste ano,
segundo projeções da Associação de
Comércio Exterior do Brasil (AEB).

O aumento das exportações é ex-
plicado por diferentes motivos. Em
primeiro lugar, é preciso considerar
as notórias vantagens naturais que o
Brasil apresenta em relação a outros
países, a começar pela abundância
de recursos naturais, o que o torna
um grande player do mercado inter-
nacional de produtos como minério
de ferro.

É o que faz, com grande compe-

tência, a Companhia Vale do Rio
Doce. Maior empresa produtora de
minério de ferro no mundo, com um
faturamento da ordem de US$ 10,8
bilhões, a Vale colhe 72,5% de sua
receita fora do País, com destaque
para o mercado europeu, que res-
pondeu por cerca de 29% dos negó-
cios internacionais do grupo.

A Vale opera com grande eficiên-
cia no mercado externo, diz o dire-
tor-presidente da Vale, Roger Ag-
nelli, lembrando que a empresa re-
gistrou novo recorde de exportações
já no primeiro semestre deste ano,
quando faturou US$ 3,3 bilhões com
vendas externas. 

“Esse desempenho mostra clara-
mente que o crescimento da em-
presa, o seu posicionamento em re-
lação aos mercados onde atua, e a
inserção de novas frentes, como a
recente investida na exploração e
produção de cobre, tem dado refle-
xos bastante positivos para o País”,
diz o diretor-presidente.

Neste primeiro semestre, a com-
panhia foi responsável por pratica-
mente 15% do saldo da balança co-
mercial brasileira. “Com a implanta-
ção de nossos projetos de investi-
mento, estamos dando importante
contribuição para que o País reforce
suas reservas e consolide seu pro-
cesso de inserção no cenário do co-
mércio internacional”, diz o execu-
tivo da Vale.

Ainda no terreno das vantagens
competitivas, o Brasil soube transfor-
mar uma espécie exótica – o euca-
lipto – numa das principais fontes de
divisas do País. Esse feito coube, em
particular, à Suzano Papel e Celu-
lose, um dos grandes produtores de
celulose de eucalipto do mercado in-
ternacional, que integra o grupo Su-
zano – um conglomerado industrial
que também opera na área petro-
química. 

“Hoje, cerca de 50% da receita
anual de R$ 2,6 bilhões (cerca de
US$ 1,2 bilhão) da Suzano Papel e
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Comércio em alta
Vendas externas brasileiras devem fechar o ano de 2005 acima dos US$ 117
bilhões, praticamente o dobro das exportações registradas em 2002, quando
foram embarcados US$ 60 bilhões 
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parte de técnicos do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI) e das mesas
operadoras no exterior. “Esse sofisti-
cado nível de segurança contribui
para reduzir o próprio risco-Brasil,
facilitando o ingresso de capitais no
País”, destaca o executivo.

Esse ambiente seguro é um ter-
reno fértil para a disseminação das
operações de contratos futuros, hed-
ges e outras negociações financeiras.
“Nos últimos dois anos, o total de
contratos negociados na BM&F pra-
ticamente dobrou”, informa o dire-
tor-geral da bolsa, Edemir Pinto. No
último dia 1o., foram negociados
mais de 10 mil contratos de derivati-

vos, no valor total de US$ 42 bi-
lhões.

O movimento de negócios reali-
zados na maior bolsa de valores da
América do Sul, a Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa), também se-
guem em alta. Os volumes negocia-
dos estão na casa dos R$ 1,5 bilhão
(US$ 680 milhões ao dia). São mais
de 350 empresas listadas, com um
valor de mercado superior a R$ 1 tri-
lhão (US$ 455 bilhões). 

Neste ano, a Bovespa foi palco da
abertura de capital e de ofertas se-
cundárias de ações que juntas
somam quase R$ 9 bilhões (cerca de
US$ 4 bilhões). Para José Olympio

Pereira, diretor do Credit Suisse First
Boston (CSFB), há no forno aproxi-
madamente a mesma quantidade de
novas operações para vir a mercado
ainda este ano.

A alta temperatura dos negócios
financeiros também é atestada pela
Câmara Interbancária de Pagamen-
tos, a CIP, que registrou volume re-
corde de ativos em custódia na Cetip
no dia 17 de outubro superior a R$
1 trilhão (US$ 455 bilhões), regis-
trando um crescimento de 30%
desde janeiro. Neste ano, a alta do
estoque foi vertiginosa, se compa-
rada com o ano passado, quando o
valor ficou estável, entre R$ 600 bi-
lhões (US$ 272 bilhões) e R$ 700 bi-
lhões (US$ 318 bilhões). Em outubro
deste ano, a média diária foi de R$
12,4 bilhões em mensagens de pa-
gamento.

Finalmente, os bancos brasileiros
desempenham importante papel na
emissão de bônus globais em reais,
contribuindo para a melhora da qua-
lidade de crédito soberano do Brasil.
A emissão em reais deixou de ser
uma novidade para o mercado fi-
nanceiro brasileiro no final do ano
passado, quando o Banco Votoran-
tim captou o equivalente a US$ 75
milhões. Desde então, os principais
bancos vêm investindo nesta nova
forma de captação.

Agnelli, da Vale:
contribuição para o
Brasil consolidar seu
processo de
globalização
econômica

A rede bancária brasileira é uma das mais informatizadas do planeta

Embarque de veículos: Brasil é uma das principais plataformas internacionais de
exportação

CONSISTENCIA CRESCENTE
Evolução de indicadores selecionados do sistema bancário brasileiro

2000 2001 2002 2003 2004 2004/
2003

Contas Correntes (1) 55.8 63.2 66.7 71.5 73,9 3%

Clientes de Poupança (2) 45.8 51.2 58.2 62.4 67,9 9%

Cartões de Débito (inclusive múltiplos) - - - 165,4 -

Clientes com Internet Banking * 8.3 8.8 9.2 11,7 18,1 55%

Clientes com internet Banking (Pessoas Jurídicas) - - 0.9 1.1 1,9 73%

Clientes com Internet Banking (Pessoas Físicas) - - 8.3 10,6 16,2 53%

1Fontes:
1. Projeção Febraban
2. Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP)

Período 
(em milhões) Variação
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BALANÇO POSITIVO
Evolução das transações correntes – em
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Celulose é colhida no mercado inter-
nacional”, calcula Rogério Ziviani, di-
retor de negócios internacionais da
empresa. Esse perfil, no entanto, de-
verá mudar em breve. 

Com o sinal verde dos controla-
dores, a família Feffer, e do conselho
de administração, a Suzano decidiu
investir US$ 1,3 bilhão para acres-
centar 1 milhão de toneladas de ce-
lulose à unidade industrial de Mucuri
(BA), onde já produz outro milhão
desse produto, o que a colocará no
seleto grupo das dez maiores produ-
toras de celulose do planeta. Trata-
se do maior investimento da história
do grupo.

A Perdigão Alimentos, uma das
principais processadoras de carnes e
alimentos refrigerados e congelados
do País, é outro bom exemplo do
Brasil que faz sucesso no exterior.
No primeiro trimestre deste ano, as
exportações da empresa somaram

se dezenas de outras montadoras in-
ternacionalmente conhecidas, como
Fiat, General Motors, Ford, Toyota,
Honda, Renault, Peugeot e dezenas
de outras. As exportações totais do
setor (incluindo as vendas de veícu-
los e de  autopeças) somaram US$
13,8 bilhões em 2004, gerando um
saldo positivo na balança comercial
de US$ 6,8 bilhões. Em 2005, as ex-
portações do setor devem movimen-
tar cerca de US$ 15 bilhões.

Não são apenas os veículos fabri-
cados no Brasil que rodam pelas ruas
do mundo afora. As tradicionais san-

dos no planeta, distribuído em um
milhão de pontos-de-venda.

A maior presença dos produtos
brasileiros nos mercados internacio-
nais também se deve à atuação mais
agressiva e pró-ativa das pequenas e
médias empresas, operando indivi-
dualmente ou em associação com
companhias de maior porte.

Exemplo desta simbiose é o pro-
grama “Export Plastic”. Desenvol-
vido com o apoio da Agência de Pro-
moção de Exportações e Investimen-
tos (Apex), o programa está abrindo
as portas do comércio internacional

O acesso ao mercado internacio-
nal também é facilitado por iniciati-
vas como as conduzidas pela própria
Apex, que soube capitalizar as co-
memorações do Ano do Brasil, cele-
brado pela França, ao longo de
2005, para divulgar e comercializar
produtos brasileiros. O saldo desta
ação comercial foi animador em
todos os sentidos. 

“As vendas significaram expor-
tações de US$ 450 milhões durante
o evento, que contou com 300 em-
presas brasileiras de todos os tama-
nhos”, diz Juan Quirós, presidente

mercado externo triplicou em rela-
ção ao total do ano passado, sal-
tando de 336 empresas para 1.020.

A atuação internacional das em-
presas brasileiras também está sendo
favorecida pelas medidas tomadas
pelo governo para simplificar e des-
burocratizar as operações, além de
aumentar as linhas de crédito para
as operações externas (leia matéria
sobre a atuação do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) à página 19 desta
edição).

Além disso, País começou a ven-
der seus produtos para nações que
mal conheciam o potencial da in-
dústria local, como Libéria, Bangla-
desh, Etiópia, Estônia e tantos ou-
tros. E também ampliou negócios
com quem já comprava. Somente
as vendas em direção ao oriente,
como Japão e China, subiram 40%
em 2005.

“Alguns países simplesmente
desconheciam nossas qualificações e
nem sequer imaginavam que conta-
mos com uma economia sofisticada,
diversificada, capaz de vender desde
os artigos mais básicos até aqueles
com conhecimento, inovação e tec-
nologia”, explica o ministro da In-
dústria, Desenvolvimento e Comér-

cio Exterior, Luiz Fer-
nando Furlan.

A reboque de todo
esse esforço exporta-
dor descortina-se um
crescente saldo da ba-
lança comercial brasi-
leira. Os dados do Mi-
nistério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Co-
mércio Exterior acu-
mulados até a terceira

semana de outubro de 2005 de-
monstram um superávit de US$ 35,4
bilhões, que caminha para configurar
um recorde em 2005. “Vamos alcan-
çar os US$ 41 bilhões de superávit da
balança comercial, valor inédito na
história do País”, comemora o presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva.

de alto valor agregado – de aviões a
jato a equipamentos hospitalares de
precisão; de turbinas para hidrelétri-
cas a softwares de segurança para
empresas financeiras.

Um exemplo emblemático é a in-
dústria automobilística brasileira. A
Volkswagen, maior exportadora do
setor de automóveis do País, embar-
cou no ano passado, no ano pas-
sado, 208.595 veículos, colhendo
uma receita de US$ 1,55 bilhão e
um superávit de US$ 1 bilhão. “Es-
peramos fechar 2005 com um au-
mento de vendas da ordem de 30%,
com a exportação de 262 mil unida-
des”, calcula Hans-Christian Maerg-
ner, presidente da montadora alemã
no Brasil.

Ao lado da Volkswagen, alinham-

dálias Havaianas, extremamente po-
pulares no Brasil, também estão pi-
sando as calçadas de dezenas de
países do mundo, calçadas por
quem se dispõe a desembolsar até
30 euros por um produto comerciali-
zado no Brasil por menos de três
euros.

Outra marca registrada brasileira,
o refrigerante feito à base de gua-
raná, já é apreciado por consumido-
res de Portugal, Espanha e Japão
desde 2001. Produzido pela Ambev,
uma das maiores fabricantes de be-
bidas do mundo, que se fundiu ao
grupo belga Interbrew, formando o
grupo Inbev, o guaraná Antarctica
está desembarcando nos Estados
Unidos. 

Com isso, reforça sua posição no
mercado internacional de refrigeran-
tes, onde já se posiciona como um
dos quinze refrigerantes mais vendi-

para empresas de pequeno porte,
que operam associadas a grandes
companhias do setor, como a Bras-
kem, a maior petroquímica da Amé-
rica Latina, com vendas anuais da
ordem de US$ 6,5 bilhões no ano
passado.

“Há três anos, essas empresas
embarcavam ao redor de US$ 400
milhões em produtos para fora do
País. Hoje, negociam algo como US$
1,2 bilhão a cada doze meses”,
conta Alexandrino de Alencar, vice-
presidente de Relações Institucionais
da Braskem.

da Apex. 
Iniciativas do gênero concorrem

para aumentar a base de empresas
exportadoras. De acordo com cálcu-
los do Departamento de Operações
do Ministério da Indústria, Desenvol-
vimento e Comércio Exterior, o nú-
mero de empresas que operam no

US$ 299 milhões, o que representa
48% do faturamento total, de US$
622 milhões. A empresa exporta
para dezenas de países, mas tem a
Europa como seu principal mercado,
respondendo por cerca de 30% dos
negócios. 

A pauta de comércio exterior bra-
sileira não se limita, entretanto, a
commodities. O Brasil é também um
importante provedor de produtos
sofisticados e de alta tecnologia. Seu
moderno, diversificado e competi-
tivo parque industrial é responsável
pela produção de artigos de ponta,

Desfile de moda promovido pela Apex em
Moscou: divulgando o design brasileiro

Café: maior produtor mundial, Brasil
reforça posicionamento da qualidade de

sua produção

O ministro da Indústria, Desenvolvimento
e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan:
“Artigos brasileiros passam a ser
reconhecidos por sua qualidade”

Produtos siderúrgicos: Brasil é um dos
principais players do mercado global
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PEDRO ROCHA

A visita oficial do presidente dos
Estados Unidos, George W. Bush, ao
Brasil, no início de novembro, teve
como conseqüência mais importante
a confluência de esforços dos dois
países para a conclusão exitosa da
Rodada de Doha da Organização
Mundial do Comércio (OMC). O pre-
sidente norte-americano e seu anfi-
trião, presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, concordaram em que a redu-
ção e eventual eliminação dos subsí-
dios à agricultura são a chave para o
sucesso da Rodada.

Os avanços nesta instância inter-
nacional são indispensáveis como
marco para a evolução de outros
acordos importantes, como a forma-
ção da Área de Livre Comércio das
Américas (ALCA).

Para reforçar o compromisso com
a tese debatida com o colega brasi-
leiro, o presidente Bush anunciou o
compromisso de reduzir os subsídios
que distorcem o comércio agrícola
internacional, caso Europa e Japão
façam o mesmo. E exortou o presi-
dente Lula a adotar também uma
“agenda ambiciosa” para redução
das barreiras ao comércio de produ-
tos industriais e de serviços, para
que haja avanços em direção ao livre
comércio em todas as frentes da Ro-
dada de Doha.

Os Estados Unidos estão, de fato,
movendo-se no sentido de reduzir o
subsídio a produtos como o algo-
dão, conforme constataram autori-
dades brasileiras. De acordo com o
ministro das Relações Exteriores do
Brasil, embaixador Celso Amorim, já

foram feitos movimentos importan-
tes e dadas demonstrações de de-
sejo de modificar algumas práticas
na produção agrícola norte-ameri-
cana.

Sistema Geral de Preferências
Outro tema relevante nas conver-

sas entre os dois presidentes foi a
manutenção do Brasil no Sistema
Geral de Preferências (SGP), pelo
qual os Estados Unidos permitem a

importação de até US$ 2 bilhões de
produtos brasileiros com redução de
tarifa de importação. A manutenção
do Brasil no SGP exige como contra-
partida o combate efetivo à pirataria
(falsificação e cópias ilegais de pro-
dutos) por parte do Brasil.

O presidente Lula transmitiu ao
colega norte-americano a expecta-
tiva brasileira de manutenção do País
no SGP. O ministro Celso Amorim
está confiante na conclusão favorá-

Em defesa do livre comércio
Presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos,
George W. Bush, defendem a redução dos subsídios à agricultura como
medida indispensável para o progresso das negociações da Rodada de Doha
da OMC
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vel de processo em que os Estados
Unidos avaliam a ação brasileira em
defesa da propriedade intelectual.
Segundo o ministro, o Brasil, ao con-
trário do que ocorreu em outros paí-
ses, não tem uma indústria de pira-
taria que deseje proteger.

O SGP é um instrumento impor-
tante para manter e ampliar os flu-
xos comerciais com os Estados Uni-
dos, principal parceiro comercial do
Brasil. De janeiro a setembro de
2005, as exportações brasileiras para
os Estados Unidos cresceram 14,5%
sobre igual período do ano anterior,
para US$ 16,5 bilhões. As importa-
ções brasileiras de produtos e servi-
ços norte-americanos cresceram
12% no período. O superávit gerado
ao longo destes nove meses foi de
US$ 7,19 bilhões em favor do Brasil.

As exportações para o mercado
norte-americano caracterizam-se

pela diversidade da pauta e por forte
concentração em produtos manufa-
turados (cerca de 70% ), com maior
valor agregado.

Convergências
Os presidentes Bush e Lula de-

monstraram convergência de idéias
em vários campos. No tocante ao
comércio bilateral, ambos trabalham
para a intensificação e liberalização
das relações. Da mesma forma,
ambos consideram essencial comba-
ter a fome e a miséria em escala
mundial.

O presidente Bush informou que
pretende fazer com que o Tesouro
dos Estados Unidos e o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento
(BID) liberem mais recursos para os
países da América Latina, a fim de
contribuir para a redução da dívida
externa da região e permitir a ampli-

ação dos investimentos locais. Ele
considerou importante disponibilizar
linhas de financiamento para dar
apoio aos pequenos e médios em-
presários.

Ambos também reiteraram com-
promissos com a democracia e na li-
berdade de expressão. “Somos as
duas maiores democracias do
mundo. Desta forma, temos a obri-
gação de trabalharmos juntos para
promover a paz e a prosperidade”,
afirmou o presidente dos Estados
Unidos.

O tom das conversações foi
muito amistoso. O presidente Lula
enfatizou que as relações entre os
dois países “atravessam hoje um dos
seus melhores momentos”. O presi-
dente Bush elogiou a liderança inter-
nacional exercida pelo colega brasi-
leiro, que classificou de importante
interlocutor em assuntos regionais.

Também declarou-se
impressionado com as
reformas econômicas
em curso no Brasil, so-
bretudo o controle da
inflação e o crescimento
do comércio exterior.

Embaixador
A visita do presi-

dente George W. Bush
coincidiu com o fim do
mandato de John Dani-
lovich como embaixa-
dor dos Estados Unidos
no Brasil. Ele serviu du-
rante um ano no Brasil
e retorna a Washington
para chefiar, a pedido
do presidente Bush, a
Corporação Desafios do
Milênio, criada para dar
suporte financeiro a
países pobres.

Os presidentes George W.
Bush e Luiz Inácio Lula da
Silva: pela liberalização dos
mercados internacionais

Novembro  12/5/05  9:45 AM  Page 36



M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s

39

M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s

38

ALEX BRANCO 

É impossível analisar o complexo
agroindustrial brasileiro sem recorrer
a superlativos. O Brasil, afinal, sim-
plesmente lidera os principais merca-
dos de produtos agropecuários,
como os de carnes, açúcar e álcool,
couros, suco de laranja, e café, além
de disputar as primeiras posições no
mercado de soja, frutas e outros
produtos.

A posição de destaque no ran-
king internacional se traduz em pol-
pudas divisas. As exportações do
agribusiness brasileiro somaram
quase US$ 40 bilhões no ano pas-
sado, assegurando ao País mais um
título internacional: a posse do
maior saldo da balança comercial
agrícola do planeta, com um superá-
vit de US$ 34,1 bilhões em 2004.

A competitividade do agronegó-
cio brasileiro é de tal ordem que
nem mesmo os fabulosos subsídios
desembolsados pelos países desen-
volvidos, da ordem de US$ 378 bi-
lhões anuais (o que representa mais
de US$ 1 bilhão por dia!), são capa-
zes de comprometer o desempenho
dos produtos brasileiros.

E o que explica tamanha eficiên-
cia? É verdade que a produção brasi-
leira é favorecida pelas diversas van-
tagens comparativas que o País
apresenta, a começar pela farta dis-
ponibilidade de recursos naturais –
como a abundância de terras aptas
para o cultivo, disponibilidade de
água e clima favorável, que permite
a produção de até cinco safras em
dois anos, numa mesma área.

Os produtores brasileiros, de sua
parte, sabem capitalizar tais diferen-
ciais com competência, operando

com altos níveis de produtividade.
Em 1990/91, a área plantada era de
37,8 milhões de hectares, a safra so-
mava 57,8 milhões de toneladas e a
produtividade média situava-se em
1.528 kg/ha. Em 2004/05, a área
cultivada saltou para 48,7 milhões
de hectares, a produção para 113,4
milhões de toneladas e o rendi-
mento médio para 2.328 kg/ha.
“Nossos produtores fizeram uma re-
volução silenciosa”, diz o ministro da
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Roberto Rodrigues.

Tantos e tamanhos atributos
estão sendo potencializados por um
fator relativamente novo: o aprimo-
ramento da qualidade da produção,
um processo liderado pela Empresa
de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), o maior complexo de pes-
quisa agropecuária tropical do
mundo, com 37 centros no Brasil, la-
boratórios na França e Estados Uni-
dos e cooperação com 56 países.

A Embrapa é responsável por
uma série de vitórias conquistadas
pelo agronegócio brasileiro, como a
adaptação da soja às condições de
clima e solo do Brasil; o desenvolvi-
mento de técnicas adequadas para a
exploração sustentada dos cerrados,
responsáveis hoje por 40% da safra
de grãos; a técnica de fixação bioló-
gica do nitrogênio no solo, que pro-
porciona economia anual de US$ 1,5
bilhão apenas na cadeia da soja; o
desenvolvimento dos sistemas de
produção do suíno light, da uva sem
sementes, do algodão colorido e ve-
getais de maior valor nutritivo, entre
outros. A relação é enorme.

A mais nova frente trabalhada
pela Embrapa – o aprimoramento da
qualidade da produção –, é operada
pelo Sistema Agropecuária de Pro-
dução Integrada (Sapi), programa
que assegura a rastreabilidade e a
certificação de origem dos produtos
animais e vegetais. O objetivo é ofe-
recer aos consumidores brasileiros e
estrangeiros alimentos de qualidade
e saudáveis, produzidos dentro das
normas de sustentabilidade agrícola,
segurança alimentar, respeito ao
meio ambiente e responsabilidade
social e o bem-estar animal.

Algumas cadeias estão na dian-
teira do Sapi, como o da fruticultura.
Terceiro maior produtor mundial do
setor, atrás apenas da China e da
Índia, o Brasil desenvolve desde
2000 o programa de Produção Inte-
grada de Frutas (PIF). Atualmente, o
país tem pólos de PIF de abacaxi,
morango, citros, mangaba, coco,
uva, melão, pêssego, maçã, caju e
mamão. 

Principal diretriz da estratégia

Com muito apetite
Operando com grande escala, elevada produtividade e com foco na
qualidade, a produção agroindustrial brasileira mostra-se imbatível,
posicionando o Brasil como o grande provedor mundial de alimentos
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para elevar a US$ 1 bilhão as expor-
tações de frutas frescas até 2010, o
cultivo integrado ocupa uma área de
36 mil hectares. Graças ao pro-
grama, as exportações do setor cres-
cem ano após ano, chegando a US$
369,1 milhões (848 mil toneladas)
em 2004.

A PIF também tem resultados ani-
madores no aspecto ambiental.
Além de contribuir para melhoria da
qualidade das frutas (sabor, tama-
nho e coloração), ela reduz significa-
tivamente o uso de agroquímicos
nos pomares brasileiros. De acordo
com o coordenador-geral de Siste-
mas de Produção Integrada e Rastre-
abilidade do Ministério da Agricul-
tura, Rosalvo Andriguetto, o em-
prego de agroquímicos caiu em

63,4% nas áreas de cultivo de
manga, 50% nas de mamão, 32%
nas de uva e 30% nas de maçã.
“Isso mostra que o sistema ajuda a
preservar os recursos naturais.” 

O programa está empolgando
empresas de atuação internacional,
como o grupo francês Carrefour. A
rede de hipermercados cultiva, neste
sistema 750 hectares de uva de mesa
no Vale do São Francisco (região Nor-
deste), o principal pólo de fruticul-
tura irrigada do país. “Nossa produ-
ção anual é de 14 mil toneladas.

Do total, 60% são exportadas
para Europa, América do Norte,
América Central, Ásia e Argentina e
40% ficam no mercado interno”, in-
forma o diretor de Agronegócios do
Carrefour no Brasil, Arnaldo Eijsink.

O grupo, acrescenta o executivo,
pretende começar a produzir suco
de uva.

A produção integrada inspirou o
lançamento do Brazilian Fruit Festi-
val, promovido pelo Instituto Brasi-
leiro de Frutas (Ibraf), Agência de
Promoção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil) e o próprio
Carrefour. Iniciado em 2004, o pro-
jeto percorrerá 18 países da Europa,
Oriente Médio e Ásia até 2006.

“As frutas brasileiras são expostas
nas lojas Carrefour por 10 dias. Em
três deles, há sessões de degustação
para promover as vendas”, explica a
coordenadora do programa, Lívia
Marques. O Brazilian Fruit Festival
deverá ser estendido a cinco lojas da

rede Loblaws, no
Canadá, no pró-
ximo ano.

O programa
também já chegou
à pecuária de corte.
A Associação Brasi-
leira de Novilho Pre-
coce adotou o sis-

tema de integração para certificar a
qualidade e a sanidade da carne,
além de permitir a rastreabilidade do
produto. Segundo o diretor-execu-
tivo da entidade, Auler José Matias,
a cadeia pretende incluir na certifica-
ção 5 milhões de animais entre 2006
e 2010, destinando toda a produção
à exportação. Ao mesmo tempo, a
entidade está elaborando um con-
junto de normas para definir melhor
o que é novilho precoce. “Isso aju-
dará a melhorar a qualidade do
nosso produto.” 

Outras cadeias produtivas se or-
ganizam para adotar o programa, no
qual o governo está investindo cerca
de US$ 4 bilhões no período
2004/05. O Ministério da Agricultura
já recebeu projetos para implantar o
sistema nas culturas do arroz irri-
gado, algodão, açaí, amendoim, ba-
tata, café arábica e conilon, milho,
pimenta do reino, soja, tomate in-
dustrial e de mesa e trigo. 

O ministro da Agricultura, Roberto
Rodrigues: “Do lado de dentro da porteira
da fazenda, o agronegócio brasileiro é
imbatível” 

Grãos, frutas e
biotecnologia:
produtos e processos
em que o Brasil
esbanja tecnologia
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