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Com a inflação sob controle, contas públicas ajustadas, juros em queda e
desempenho recorde da corrente comercial, que poderá movimentar 
US$ 242 bilhões em 2007, economia brasileira trilha a rota do
crescimento sustentado

NO RUMO CERTOC
A

P
A

ANGELA BITTENCOURT

A economia brasileira pode pregar um susto nos analistas de plantão em 2007. Projeções pauta-
das pela prudência sinalizam expansão do Produto Interno Bruto (PIB) inferior a 4% no ano que
vem. Mas o governo pretende engordar o PIB em 5% ao final do primeiro ano do segundo man-
dato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vai trabalhar para atingir esta meta.

A meta é informal e pode ser revista. Isto ocorreu em 2006 e, apesar do ruído provocado pela
taxa de crescimento alcançada, o resultado não foi desabonador  para o governo. 

Ao contrário, o PIB aquém do inicialmente esperado, tanto pelos mercados quanto pelo go-
verno, confirma o sacrifício feito em troca da consolidação das bases do crescimento sustentado.

Os principais indicadores da economia brasileira encerram 2006 exibindo desempenho inimagi-
nável há um ano. O emblemático controle da inflação deflagrou um sutil processo de mudança que
desautoriza qualquer expectativa de o País dar um passo atrás.

O Banco Central (BC) cumpre com folga a meta de 4,5% fixada pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN) para o ano e estendida até 2008, sob o risco inédito de justificar em carta aberta ao
Ministério da Fazenda os motivos que podem derrubar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) abaixo do piso de 2,5% balizado a partir do regime de metas de inflação, adotado
em 1999.

A inflação tombou ao custo de elevadas taxas de juros, mas o afrouxamento monetário foi dis-
parado há mais de um ano. Comparado a padrões internacionais, o juro verde-amarelo ainda é ex-
tremamente alto. No entanto, BC e economistas de grandes bancos concordam que o declínio per-
sistente e prolongado do juro ainda não produziu todos os efeitos possíveis na economia real.

Em 2007, acreditam as autoridades monetárias, esses efeitos serão confirmados e ajudarão a
alavancar o ritmo de atividade. A
necessidade histórica de manter a
inflação sob controle, ainda que
no embalo de uma taxa de juro
espetacular, acabou ironicamente
colaborando para que o Brasil
desbravasse territórios - iniciativa
que já repercute no sistema fi-
nanceiro e na economia real.

O caro dinheiro local tornou-
se mecanismo de adestramento
de empresas brasileiras de todos
os portes. Elas aprenderam a
transitar no mercado de capitais
doméstico e internacional em
busca de financiamentos mais
baratos.

Shopping center da capital paulista: vendas do varejo são
impulsionadas pela queda da taxa de juros
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concedidos pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).

A TJLP é definida trimestralmente
e está em queda desde janeiro, após
dois anos de estabilidade. A taxa vá-
lida no último trimestre de 2006 é de
6,85% ao ano – taxa inferior à
prime-rate cobrada por bancos ame-
ricanos de clientes preferenciais.

O economista Guido Mantega,
ministro da Fazenda  que chegou a
capitanear o Ministério do Planeja-
mento e o BNDES no governo Lula,
garante que o Brasil está na rota
certa. Na rota de um crescimento vi-
goroso, inspirado pelo fato de o Bra-
sil ter-se tornado um país confiável,

assumir até 40% do risco de projetos
de longa maturação, especialmente
em infra-estrutura, o Ministério da
Fazenda e as instituições a ele subor-
dinadas patrocinaram o lançamento
de linhas especiais de crédito com
juros mais baixos e condicionados,
por exemplo, à manutenção de nú-
mero de empregados durante a vi-
gência dos contratos.

O BNDES criou uma linha especial
de capital de giro no âmbito do Pro-
grama de Competitividade das Em-
presas do Setor Industrial (Procomp),
com disponibilidade de R$ 1 bilhão
para empresas com receita anual de
até R$ 300 mil. 

Esta linha inova no sistema de

Industrializados (IPI) para produtos ou
materiais usados nas construções. 

Atento à perspectiva de instalação
de fábricas no Brasil, o Ministério da
Fazenda também arremata as nor-
mas que devem incentivar a produ-
ção de semicondutores. 

O governo brasileiro pretende es-
tender a todas as regiões do país a
possibilidade de receber indústrias de
equipamentos de TV digital e de se-
micondutores. O primeiro núcleo da
TV digital será na Zona Franca de
Manaus, no Amazonas. Pólos iniciais
de microeletrônica e semicondutores
serão instalados em Minas Gerais,
Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio
Grande do Sul.

O juro alto, dissonante num cená-
rio de exaltação dos empreendedo-
res, também estimulou o governo a
promover uma revolução institucio-
nal no mercado de crédito, que pros-
perou, sobretudo, porque a inflação
mitigada alargou os orçamentos das
famílias, viabilizando a expansão do
endividamento.

O crédito consignado em folhas
de salários, derrubando a zero o risco
da inadimplência dos tomadores, ale-
grou os bancos e agregou milhares
de novos clientes ao sistema que, de-
mocratizado, foi induzido a disputar
parcerias com o comércio varejista
em busca de atalho para conquistar
experiência na avaliação de risco do
modesto, mas promissor, crediário.

Medidas pontuais adotadas à
base de conta-gotas já mudaram a
cara do Brasil e explicam a expecta-
tiva generalizada de que a expansão
da atividade em 2007 será impulsio-
nada pelo consumo doméstico, fo-
mentado pelo aumento da renda
disponível.

O processo de inclusão de poten-
ciais consumidores brasileiros no
mercado vem ocorrendo lenta-
mente, contudo, permitindo que o
País consolidasse sua vocação expor-
tadora em dois anos de desempe-
nho retumbante.  

A decisão política de atravessar
fronteiras e conquistar mercados,
combinada ao forte crescimento
mundial capitaneado pelos Estados
Unidos e principalmente pela China,
garantiu ao Brasil o inédito superávit
comercial de US$ 44,8 bilhões em
2005 e a façanha pode ser reprisada
ao final de 2006 - ano em que pelo
menos US$ 44 bilhões estarão ga-
rantidos. 

Sondagem realizada semanal-
mente pelo Banco Central com cem
fontes do mercado financeiro apon-
ta para superávit comercial de US$
36,5 bilhões em 2007, declínio coe-
rente com a perspectiva de aqueci-
mento do consumo doméstico e de
algum desaquecimento da econo-

mia norte-americana.
O Bradesco, maior banco privado

do país, projeta, contudo, superávit
comercial de US$ 38 bilhões em
2007 - resultado amparado por uma
corrente de comércio extraordinária.

Octavio de Barros, diretor de pes-
quisa e assuntos econômicos da insti-
tuição, estima que, em 2007, as ex-
portações brasileiras alcançarão 
US$ 140 bilhões e as importações,
US$ 102 bilhões. 

Desempenho desta ordem elevará
a corrente comercial a estupendos
US$ 242 bilhões, um crescimento de
125% ante o resultado obtido pelo
País em 2002. 

O vigor do comércio exterior que
patrocinou lucros invejáveis às em-
presas brasileiras tornou-se também,
a exemplo do controle da inflação,
variável determinante de progressos
em áreas típicas de execução de polí-
ticas governamentais. 

A oferta de dólares propiciada
pela arrancada das exportações levou
a um primeiro movimento de redu-
ção da vulnerabilidade externa que
perseguiu o Brasil por décadas.

Os dólares das exportações soma-
dos aos dólares de investidores es-
trangeiros realimentaram o processo
de apreciação do real, com impacto
direto e benéfico sobre a inflação;
empurraram as reservas internacio-
nais do País ao recorde de US$ 76 bi-
lhões; permitiram que o governo qui-
tasse dívida externa com organismos
internacionais; e alteraram radical-
mente indicadores de solvência que
brecavam iniciativas de investidores
financeiros ou de capital de risco. 

A dívida externa brasileira, que ao
final de 2002 era equivalente a
349% das exportações de bens, de-
verá fechar 2007 em 105,2%, cal-
cula Nilson Teixeira, economista-
chefe do Credit Suisse no Brasil. Em
proporção do PIB, a dívida externa
cairá, no mesmo período, de 45,9%
para 14,9%, estima o banco.

Affonso Celso Pastore, ex-presi-
dente do BC, avalia que os funda-

turbações causadas pela volatilidade
do câmbio permite que as autorida-
des se concentrem na avaliação do
hiato do produto”, comenta.

Isto significa dizer que o BC pode
dedicar maior atenção à análise das
condições de oferta de bens na eco-
nomia para que a expansão da ativi-
dade não volte a assombrar os brasi-
leiros com o fantasma da inflação.

Pastore reforça o time de econo-
mistas que não descarta a contínua
valorização do real. A moeda brasi-
leira encerrará, ao final de 2006, um
ciclo de quatro anos de fortaleci-
mento explícito ante o dólar ameri-
cano e sem que as exportações te-
nham sido abaladas.
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mentos externos são muito melhores
atualmente. Esta melhora, ao lado
do cenário internacional caracteri-
zado por um grau ainda elevado de
liquidez, reduz consideravelmente a
probabilidade de o Brasil sofrer cho-
ques externos. “Os efeitos sobre o
câmbio seriam muito menores se
ocorressem”, afirma Pastore.

Este economista entende que,
num quadro como o alcançado pelo
Brasil, ficou muito mais fácil fazer po-
lítica monetária, situação que favo-
rece o governo. “A ausência de per-

Ante condições externas tão favo-
ráveis e um robusto balanço de pa-
gamentos, a atenção dos mercados
se volta objetivamente para a expan-
são dos investimentos na produção.

O governo, que zela pelo controle
da inflação como instrumento de re-
dução de desigualdades no poder de
compra, está atento à necessidade
de estímulos à economia real. E um
grande incentivo vem do corte da
Taxa de Juro de Longo Prazo (TJLP),
usada como referência na cobrança
de financiamentos de longo prazo

seguro, com as contas públicas equi-
libradas, contas externas equilibradas
e onde já há disponível crédito de
longo prazo. 

Os técnicos da Fazenda vêm ela-
borando uma série de medidas de
estímulo e também de desoneração
da produção, atentos, claro, ao obje-
tivo maior que é garantir taxa de ex-
pansão do PIB da ordem de 5% ao
ano ou mais, a partir de 2007.

Além da regulamentação do pro-
jeto das Parcerias Público-Privadas
(PPP), que permite ao setor público

aprovação do crédito que depende
da comprovação de investimentos
feitos nos últimos três anos e não
mais em projetos que ainda serão
executados. Qualquer empresa do
setor industrial está credenciada a so-
licitar os recursos e o governo já
identificou demanda nos setores de
petróleo, petroquímico, metalurgia e
papel e celulose.

Para incentivar o setor de constru-
ção civil, poderosa matriz de geração
de empregos, o governo reduziu alí-
quotas do Imposto sobre Produtos
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NICOLAU SILVA 

Reeleito para um mandato de
quatro anos com mais de 58 milhões
de votos, o equivalente a mais de
60% dos votos válidos, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva pretende dar
continuidade à política econômica e
aprofundar as reformas sociais, mar-
cos que caracterizaram seu primeiro
mandato.

A austeridade na condução da
política econômica será a condição
básica para a implementação das
ações sociais. De acordo com proje-
ções divulgadas no dia seguinte às
eleições pela ministra-chefe da Casa
Civil, Dilma Rousseff, o novo go-
verno trabalha com uma meta de
superávit primário equivalente a
4,25% do Produto Interno Bruto
(PIB), em esforço conjunto da União,
Estados, municípios e empresas esta-
tais, preservando as metas adotadas

no primeiro mandato. 
“Os 4,25% de superávit primário

estão mantidos e as reformas serão
aprofundadas”, disse a ministra, lem-
brando que a qualidade do ajuste fis-
cal deve ser aprimorada. “Vamos
buscar uma maior eficiência no ato
de gastar", comentou. Os gastos
correntes previstos no Orçamento
Geral da União poderão vir a ser re-
duzidos à razão de 0,1 ponto per-
centual ao ano, apontando para o
déficit nominal zero no médio prazo.

Além de manter a tônica de sua
política econômica e de imprimir um
maior foco em programas sociais, o
novo governo pretende respaldar o
processo de crescimento econômico
com um ambiente mais favorável
para a realização de negócios e in-
vestimentos, a começar pela reforma
tributária. 

A simplificação da arquitetura fis-

cal será uma das prioridades do novo
governo, que já delineou o crono-
grama das desonerações tributárias e
os segmentos que serão contempla-
dos para privilegiar o investimento
produtivo, dentre eles o de bens de
capital e o de geração e distribuição
de energia elétrica.  

Outra prioridade manifesta do go-
verno é a reforma política, agendada
para o primeiro semestre de 2007. O
tema interessa tanto ao governo
quanto à oposição, embora haja di-
vergências quanto à forma ideal do
sistema político-eleitoral brasileiro.
Os debates mobilizarão o Congresso
Nacional e serão um importante
teste da capacidade do governo de
articular com os partidos aliados uma
maioria parlamentar. 

Em seu primeiro pronunciamento
após a reeleição, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva deu ênfase às
Parcerias Público-Privadas (PPP) como
mecanismo para acelerar investimen-
tos em infra-estrutura. Também dei-
xou claro que recuperar e ampliar a
infra-estrutura, sobretudo em ener-
gia e transportes, será a grande prio-
ridade dos próximos quatro anos,
para que o Brasil deixe de ser uma
potência emergente e consolide-se
como nação desenvolvida.

Contudo, como têm assinalado
empresários, o governo deverá se es-
forçar para criar um ambiente ainda
mais atraente para investimentos por
meio de decisões administrativas, es-
tabelecendo marcos regulatórios fir-
mes, fortalecendo as agências regu-
ladoras existentes, removendo entra-
ves burocráticos e aperfeiçoando a
gestão pública.      

Bases sólidas de crescimento
Segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve concentrar-se
em reformas como a tributária e a política, para apoiar a consolidação do
processo de desenvolvimento econômico  C
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O governo também promete
ações para fortalecer o mercado in-
terno. Com o crescimento da econo-
mia, o desemprego, que vem reflu-
indo, pode recuar ainda mais. Se-
gundo dados divulgados pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística), o desemprego medido nas
seis maiores regiões metropolitanas
em setembro atingia 10% da Popu-
lação Economicamente Ativa (PEA),
aquém dos 10,6% registrados no
mês anterior, com a criação de 244
mil postos de trabalho. 

A massa salarial tem crescido
desde 2003. E tem espaço para
avançar ainda mais, a julgar pela dis-
posição manifestada pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, durante a
campanha presidencial, de assegurar
a continuidade dos reajustes aplica-
dos sobre a tabela do Imposto de
Renda da Pessoa Física, o que se tra-
duz na redução dos descontos feitos
diretamente nas folhas de paga-
mento, e de aumentar em termos
reais o poder de compra do salário
mínimo. Concorre para o ganho de
renda dos trabalhadores o controle
das taxas de inflação. Para o próximo
ano, as estimativas correntes são de
uma inflação de 4,17%, abaixo do
centro da meta estabelecida pelo
Banco Central (4,5%).

Por si mesmo, este é um dado en-
corajador, porque está relacionado à
taxa de juros, que vêm em queda e
que pode fechar o ano em 13,25%.
Se assim for, a taxa real será de
8,72%. O ritmo de redução da taxa
básica de juros tende a ser mais lento
em 2007, mas não é, de forma al-
guma, irrealista a previsão do minis-
tro da Fazenda, Guido Mantega, de
que a taxa real de juros possa cair a
5% antes do fim do segundo man-
dato do presidente Lula. 

Com a obtenção de um superávit
primário de 4,25% este ano e a pro-
gressiva redução dos juros, a dívida
pública e os encargos dela decorren-
tes devem cair, aliviando a pressão
das contas públicas sobre o orça-

mento. Essa tendência já pode ser
detectada: o saldo da dívida pública,
que representava 51,48% do PIB em
setembro de 2005, ficou, em setem-
bro deste ano, em 50,06%. 

O papel do BNDES - Igualmente
importante para elevar a taxa de in-
vestimentos na economia é a Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP), hoje em
6,85% e que pode vir a ser reduzida
já para o primeiro trimestre de 2007.
Essa é a taxa básica para operação
do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES),
com forte capacidade de alavancar
investimentos. Os financiamentos do
banco, que foram de R$ 47 bilhões
(US$ 22 bilhões ) em 2005, devem
ficar entre R$ 52 bilhões a R$ 55 bi-
lhões (entre US$ 24 bilhões e US$ 25
bilhões)  neste ano e se estima que
podem ter um crescimento de 15%
a 20% em 2007. 

O BNDES também está se ajus-
tando para cumprir melhor o seu
papel, tendo passado a aceitar a es-
truturação de financiamentos na mo-
dalidade de “project finance”, ou
seja, o sistema pelo qual, no todo ou
em parte, os investidores, especial-
mente instituições financeiras, são re-
munerados pelas receitas do projeto
depois de a obra financiada estar

concluída. 
O Congresso Nacional aprovou,

na Lei de Concessões, dispositivo
que permite o uso de recebíveis
como garantia nas operações de
“project finance”. O BNDES também
já divulgou as linhas de sua política
operacional, especificando as regras
e características desse tipo de finan-
ciamento. 

O risco-Brasil está em 211 pontos
básicos (outubro de 2006), perto de
seu ponto mais baixo, enquanto o
comércio exterior, mesmo com a ten-
dência de aumento das importações,
será marcado pela expansão do valor
financeiro das exportações e por su-
perávit na balança comercial. As prin-
cipais commodities exportadas pelo
Brasil têm seus preços sustentados
em patamares que asseguram renta-
bilidade do exportador. 

O economista Vinod Thomas, ex-
diretor do Banco Mundial (BIRD) no
Brasil e que viveu quase cinco anos
no País, mostrou em seu livro “O
Brasil Visto por Dentro” (2005) que
as possibilidades brasileiras de voltar
a crescer de 6% a 8% ao ano são
reais, dependendo da disposição de
encaminhar as reformas, fortalecer o
mercado interno e aparelhar-se para
manter as exportações em cresci-
mento, elevando paralelamente as
importações.  

É essencial, portanto, que os gar-
galos para escoamento da produção
agrícola seja eliminados. “O Brasil”,
escreveu Thomas, ”é o maior produ-
tor e exportador de produtos agríco-
las, mas esta é uma área com consi-
derável potencial ainda não concreti-
zado. Os seus centros de excelência
em pesquisa agrícola e genética ofe-
recem uma valiosa oportunidade de
liderança nos setores de alto cresci-
mento, agregando valor às abundan-
tes exportações de produtos primá-
rios do País. Organizações como a
Embrapa e o Projeto Genoma têm
posição de destaque mundial e deve-
riam fazer parte da moderna estraté-
gia de crescimento do Brasil.”
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na história. Nem foram computados
os investimentos do Grupo Gerdau
nos EUA em 2006. 

A siderúrgica brasileira, através de
sua subsidiária na América do Norte,
Gerdau Ameristeel Corporation
(GAC), assinou um acordo em outu-
bro de 2006 para a formação de
uma joint venture com a Pacific
Coast Steel, Inc. e a Bay Area Rein-
forcing, de San Diego, Califórnia,
duas empresas do mesmo grupo. A
Gerdau Ameristeel adquiriu por US$
104 milhões a participação acionária
na nova joint venture, Pacific Coast

Steel, que está entre as maiores for-
necedoras de aço cortado e dobrado
dos EUA. As empresas operam qua-
tro unidades de corte e dobra na Ca-
lifórnia, incluindo San Diego, San
Bernardino, Fairfield e Napa, so-
mando uma capacidade instalada de
mais de 200 mil toneladas por ano.

A GAC já havia comprado em
abril de 2006 a totalidade das ações
da Sheffield Steel Corporation, de
Oklahoma. Pela compra, a GAC de-
sembolsou US$ 76 milhões e assu-
miu uma dívida líquida e alguns pas-
sivos de longo prazo de aproximada-

mente US$ 94 milhões.
Esses movimentos devem alterar o

ranking de 2006 a ser publicado pela
Fundação Dom Cabral. Em cada um
dos sete indicadores utilizados, as
empresas receberam um valor entre
0 e 1. Assim, a pontuação máxima
que uma empresa poderia obter seria
de sete pontos (veja tabela na próxi-
ma página). 

A análise das companhias brasilei-
ras mais internacionalizadas, com
base naqueles indicadores, sugere
que as atividades internacionais des-
sas empresas possuem amplo res-
paldo em exportações, comandadas
por ativos fixos e recursos humanos
nas matrizes. As porcentagens de ati-
vos e de empregados no exterior re-
presentam os menores indicadores
do grau de internacionalização das
empresas brasileiras.

Com um índice geral de 4,22, a
Gerdau apresentou o maior grau de
internacionalização, com os seguin-
tes indicadores: internacionalização
de mercados (0,61), ativos (0,38), re-
cursos humanos (0,35), cadeia de
valor (1,00), governança (0,75) e ex-
periência internacional (0,76), superi-
ores aos de 80% das empresas pes-
quisadas. Seu menor indicador de in-
ternacionalização refere-se à disper-
são dos mercados, já que suas opera-
ções internacionais estão concentra-
das nas Américas, enquanto as de-
mais seis maiores empresas do ran-
king estão presentes com produção
ou operações (no caso de empresas
de serviço) em pelo menos cinco re-
giões mundiais. 

A empresa obtém 60,8% de seu
faturamento total de sua atuação in-
ternacional. No primeiro semestre de
2006, a Gerdau repetiu o fatura-
mento global de R$ 13,5 bilhões
(US$ 6,28 bilhões) verificado de ja-
neiro a junho de 2005, um dos me-
lhores anos da história da siderurgia
mundial. Deste total, R$ 8,2 bilhões
(US$ 3,8 bilhões), o equivalente a
60,8%, foram obtidos por meio de
exportações a partir do Brasil e do

LUIZ GONZAGA S. NETO

Os investimentos diretos de em-
presas brasileiras no exterior estão
crescendo significativamente. A com-
pra da canadense Inco pela Compa-
nhia Vale do Rio Doce  (CVRD) por
US$ 13,2 bilhões, em outubro, deu
visibilidade às operações de empre-
sas brasileiras no estrangeiro em
2006. Companhias como Petrobras,
Gerdau, Marcopolo e Embraer conti-
nuam com políticas agressivas de
aquisição ou instalação de plantas
próprias em outros países. 

O Grupo Gerdau fechou o pri-
meiro semestre de 2006 com investi-
mentos de cerca de US$ 700 milhões
em compras de empresas nos EUA,
Espanha e América do Sul. Esse mo-

vimento vem ocorrendo nos últimos
anos, fruto da solidez financeira das
transnacionais brasileiras e de sua
crescente adaptação à competitivi-
dade em mercados globalizados.  

De acordo com estudo realizado
pela Fundação Dom Cabral, em par-
ceria com a Columbia University e o
PNUD - Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento, o Grupo
Gerdau, maior produtor de aços lon-
gos da América e a 14º maior side-
rúrgica do mundo, lidera o grau de
internacionalização entre empresas
brasileiras. O estudo avaliou o de-
sempenho de 24 multinacionais bra-
sileiras segundo seu desempenho em
2005. Em segundo lugar ficou a
Construtora Norberto Odebrecht, se-

guida pela mineradora Companhia
Vale do Rio Doce, CVRD, em terceiro;
Petrobras, em quarto; e Marcopolo
(carrocerias de ônibus), Sabó (auto-
peças) e Embraer (aviões) com a
quinta, sexta e sétima posições, res-
pectivamente.

O estudo da Fundação Dom Ca-
bral avaliou sete quesitos relativos ao
desempenho de 2005: mercados, ati-
vos, recursos humanos, dispersão ge-
ográfica dos mercados, cadeia de
valor e experiência.  Dessa forma não
entraram os expressivos investimen-
tos que as companhias brasileiras fi-
zeram em 2006. Não foi computada,
por exemplo, a compra da cana-
dense Inco pela CVRD, maior aquisi-
ção feita por uma empresa brasileira

Empresas brasileiras intensificam
internacionalização
Grandes corporações cruzam as fronteiras do País para ganhar escala,
novos mercados e garantir ritmo de crescimento
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Produção de aço da Gerdau: a empresa assumiu o controle de siderúrgicas nos Estados Unidos, Espanha e América do Sul 

Extração de minério de ferro da mina de Carajás, da Companhia Vale do Rio Doce:
empresa tornou-se a segunda maior mineradora do mundo, ao assumir o controle da
canadense Inco, no segundo semestre do ano
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BHP Billiton. Seu grau de internacio-
nalização deve aumentar muito no
próximo estudo. Maior aquisição já
realizada por uma empresa brasileira
ou latino-americana, o negócio en-
volveu uma linha de financiamento
alinhavada por um pool de 20 ban-
cos, liderados por ABN Amro, Credit
Suisse, Santander e UBS, que puse-
ram US$ 34 bilhões à disposição da
Vale para financiar a compra.

Segunda maior mineradora de ní-
quel do mundo e a primeira em re-
servas, a Inco conta com reservas de
7,8 milhões de toneladas de níquel
contido e minas no Canadá, na Nova
Caledônia (Oceania) e na Indonésia.
Apesar de ter projetos em anda-
mento no Brasil, como os de Verme-
lho e Onça Puma (no Estado do Pará)
e São João do Piauí (Piauí), a Vale
ainda não produz níquel. A base de
seu negócio internacional de níquel
(CVRD Inco) será em Toronto, Ca-
nadá, e a meta é tornar-se o líder
global da indústria. A CVRD obteve

receita bruta de US$ 13,4 bilhões em
2005 e projeta para 2006 fatura-
mento de US$ 15,1 bilhões e investi-
mentos de US$ 4,7 bilhões.

Com seus negócios internacionais
concentrados no Golfo do México,
América Latina e África, a Petrobras
está na quarta posição, de acordo
com o estudo da Fundação Dom Ca-
bral. A petroleira brasileira é a pri-
meira empresa da amostra a iniciar
atividades de produção no exterior,
em 1972, na Colômbia. A empresa
está listada em quatro mercados de
ações (Bovespa, NYSE, Madri e Bue-
nos Aires) e possui elevada dispersão
de mercados. Atividades de vendas,
marketing, procurement (suprimen-
tos) e manufatura são realizadas pela
Petrobras no exterior, enquanto suas
atividades de P&D são concentradas
na matriz. 

Por ser a maior empresa brasileira,
seus indicadores de mercado, ativos
e recursos humanos no exterior são
diluídos face aos elevados valores de

receitas (0,10), ativos (0,7) e recursos
humanos (0,11) totais da empresa.
Os indicadores refletem, entretanto,
o peso das operações brasileiras para
a competitividade da empresa. Em
seu Plano de Negócios até 2010, a
Petrobras prevê investimentos no ex-
terior da ordem de US$ 7,1 bilhões.
Registrou receita líquida em 2005 de
R$ 108 bilhões (US$ 50 bilhões).

A quinta empresa no estudo é a
Marcopolo, uma das maiores fabri-
cantes de carrocerias de ônibus do
mundo, cujo indicador de porcenta-
gem de ativos no exterior (0,46) é o
maior dentre as empresas pesquisa-
das. A empresa está presente em
cinco diferentes regiões mundiais,
com atividades de vendas, manufa-
tura e procurement (suprimentos).
Listada na Bovespa, a Marcopolo
possui alta internacionalização de
suas receitas líquidas (0,55) e dos
seus recursos humanos (0,22) em
comparação com as demais empre-
sas pesquisadas. No exterior, a Mar-
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Ranking das Transnacionais Brasileiras

Nº Empresa VE/VT AE/AT EmpE/ RegE/ AtivE/ Mercadoslist TempoexpE Grau de inter-
EmpT RegT AtivT nacionalização

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (de 0 a 7)

1 Gerdau 0,61 0,38  0,35  0,375 1,00  0,75  0,75  4,223
2 Construtora Norberto Odebrecht 0,75 0,10 0,35 0,625 1,00 0,00 0,79 3,605
3 CVRD 0,77 0,02 0,04 0,75 1,00 0,75 0,18 3,512
4 Petrobras 0,10 0,07 0,11 0,625 0,80 0,75 1,00 3,454
5 Marcopolo 0,55 0,46 0,22 0,625 0,60 0,25 0,42 3,129
6 Sabó 0,57 0,28 0,30 0,625 0,80 0,00 0,39 2,969
7 Construtora Andrade Gutierrez 0,38 0,20 0,22 0,625 1,00 0,00 0,52 2,944
8 WEG 0,56 0,24 0,11 0,50 1,00 0,25 0,18 2,842
9 Embraer 0,92 0,01 0,14 0,375 0,80 0,50 0,09 2,838
10 Tigre 0,18 0,13 0,15 0,125 0,80 0,00 0,88 2,263
11 Sadia 0,49 0,00 0,00 0,625 0,20 0,75 0,00 2,064
12 Aracruz Celulose 0,96 0,00 0,00 0,375 0,20 0,50 0,00 2,035
13 Escolas Fisk 0,12 0,00 0,00 0,50 0,80 0,00 0,58 1,996
14 Votorantim Cimentos 0,29 0,45 0,18 0,125 0,80 0,00 0,12 1,964
15 Randon 0,16 0,01 0,01 0,375 0,80 0,25 0,33 1,939
16 Klabin 0,27 0,00 0,08 0,375 0,40 0,50 0,27 1,898
17 Votorantim Metais 0,44 0,08 0,08 0,125 1,00 0,00 0,03 1,759
18 Perdigão 0,48 0,00 0,00 0,50 0,20 0,50 0,00 1,681
19 Datasul 0,01 0,03 0,01 0,25 1,00 0,00 0,33 1,629
20 Braskem 0,14 0,00 0,15 0,125 0,20 0,75 0,00 1,369
21 Votorantim Celulose e Papel 0,38 0,00 0,00 0,25 0,20 0,50 0,00 1,328
22 Natura 0,03 0,00 0,13 0,375 0,40 0,25 0,00 1,187
23 Petroflex 0,35 0,00 0,01 0,375 0,20 0,25 0,00 1,185
24 Eliane 0,35 0,01 0,01 0,125 0,20 0,00 0,00 0,698

(1) VE/VT Vendas ao exterior / Vendas totais
(2) AE/AT Ativos permanentes no exterior na cadeia produtiva da empresa (incluindo investimentos, mesmo sem deter 100% do capital) / Ativos totais da empresa
(3) EmpE/EmpT Empregados no exterior / Empregados totais
(4) RegE/RegT Número de regiões com atividades externas / Número total de regiões (8)
(5) AtivE/AtivT Atividades no exterior / Número de atividades possíveis (5)
(6) Mercadolist Número de mercados onde a empresa é listada / Número máximo de mercados acessíveis às empresas brasileiras da amostra (Bovespa, NYSE, Madrid, 

Buenos Aires)
(7)TempoexpE Número de anos desde o estabelecimento da primeira subsidiária de produção ou operações da empresa no exterior / Número de anos desde o

estabelecimento da primeira subsidiária de produção ou operações no exterior da amostra de empresas

Fonte: Fundação Dom Cabral

desempenho das unidades Gerdau
na Argentina, Chile, Colômbia, Ca-
nadá, EUA, Espanha e Uruguai.

A Construtora Norberto Ode-
brecht foi a segunda do ranking,
com um índice de 3,61. Apesar da
baixa internacionalização da sua es-
trutura de governança, 0,75 de suas
receitas brutas são provenientes dos
mercados externos, enquanto 0,35
dos seus recursos humanos estão lo-
calizados em cinco diferentes regiões
mundiais. Com uma estrutura des-
centralizada, a CNO realiza no exte-
rior todas as atividades que executa
no Brasil.

Maior empresa de engenharia e
construção da América Latina e a
maior exportadora brasileira de servi-
ços, a CNO faturou R$ 6,3 bilhões
(US$ 2,93 bilhões) em 2005. Deste
total, 75% são provenientes de con-
tratos em países da América do Sul,
América Central e Caribe, América
do Norte, África, Oriente Médio e
Europa.

A estratégia essencialmente ex-
portadora da CVRD, a terceira em-
presa do ranking, é evidenciada pela
baixa porcentagem de ativos e em-
pregados no exterior, apesar da sua
divisão de manganês possuir unida-

des de produção e de P&D na
França desde 1999. Listada nas bol-
sas de São Paulo (Bovespa), Nova
York (NYSE) e Madri, o índice de in-
ternacionalização da sua estrutura
de governança é alto. A CVRD está
presente em seis diferentes regiões
mundiais, com subsidiárias comerci-
ais que dão suporte às suas exporta-
ções.

Com a compra de 75,66% do ca-
pital da mineradora canadense Inco,
a CVRD tornou-se a segunda maior
mineradora do mundo, avançando
duas posições no ranking e situando-
se atrás apenas da anglo-australiana

Miami Carnival Center for the Performing Arts, projeto conduzido pela Construtora Norberto Odebrecht: maior exportadora de serviços
do País, a empresa faturou US$ 2,93 bilhões em 2005
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copolo está  presente com fábricas
próprias em Portugal, Argentina, Mé-
xico, Colômbia e África do Sul, além
de transferir tecnologia para a China.
Com quase 11 mil colaboradores, a
empresa registrou receita líquida de
R$ 1,7 bilhão (US$ 790 milhões) em
2005.

Também com destacada internaci-
onalização de ativos, a Sabó, empresa
familiar do ramo de autopeças, está
na sexta posição, com índices relativa-
mente altos de internacionalização de
mercados e recursos humanos. Ape-
sar da baixa internacionalização da
sua estrutura de governança, ela atua
em cinco diferentes regiões e executa
no exterior todas as atividades classifi-
cadas, exceto P&D. 

Sua primeira unidade produtiva
no exterior foi estabelecida em 1992,
na Argentina. Conta atualmente com
fábricas também na Alemanha, Áus-
tria e Hungria e filiais nos EUA e Aus-
trália,  além de escritórios técnico-co-
merciais na Itália e Inglaterra. A Sabó
aposta na internacionalização para
ficar próxima dos mercados que são
plataformas globais de veículos.

Hoje, a China é a meta prioritária. A
receita da empresa em 2005 foi de
US$ 255 milhões.

Dentre as empresas com estraté-
gias de exportações a partir do Brasil,
suportadas por subsidiárias comerci-
ais, destacam-se as indústrias de
papel e celulose (Aracruz, VCP e Kla-
bin) e do agronegócio (Sadia e Perdi-
gão). As vantagens comparativas do
país nesses ramos produtivos expli-
cam em parte a concentração de ati-
vos produtivos dessas empresas no
Brasil. 

Outra grande exportadora é a Em-
braer, que possui o maior índice de
internacionalização de mercados,
com 0,92 de suas receitas brutas no
exterior. Por outro lado, seus ativos
estão ainda muito concentrados no
Brasil. Sua produção de aeronaves no
exterior iniciou-se em 2002, na
China. Listada na Bovespa e no NYSE,
a empresa possui subsidiárias em três
diferentes regiões mundiais e só não
executa atividades de P&D no exte-
rior. A Embraer obteve receita líquida
de R$ 9,1 bilhões (US$ 4,2 bilhões)
em 2005. Seus pedidos em carteira

totalizavam US$ 10,4 bilhões em or-
dens firmes em março de 2006.

Já a Natura, também essencial-
mente exportadora, que estabeleceu
subsidiárias comerciais na América
do Sul no início da década de 1990,
ainda possui baixos indicadores de
internacionalização. Sua estratégia
de expansão no exterior, entretanto,
concentra esforços na internacionali-
zação das suas marcas e na aquisição
de experiências no mercado mais
competitivo do mundo no seu setor
de atuação, o que favoreceria o au-
mento posterior dos indicadores. 

Em 2005, a receita bruta da Na-
tura atingiu R$ 3,3 bilhões (US$ 1,5
bilhão), com um aumento de 27,7%
em relação a 2004. Estimulada pelos
bons resultados nos mercados de Ar-
gentina, Chile e Peru, onde obteve
crescimento de 45,4% em moeda
local ponderada em relação a 2004,
iniciou em março de 2005 operações
na França, centro da cosmética mun-
dial. Em agosto, deu os primeiros
passos no estratégico mercado mexi-
cano. Até o final de 2006, está pre-
visto o início das operações na Vene-
zuela e, em 2007, na Colômbia.

No setor de serviços, as constru-
toras CNO e Andrade Gutierrez des-
tacam-se com elevados graus de in-
ternacionalização em termos de dis-
persão geográfica, atividades exerci-
das no exterior e tempo de experiên-
cia internacional. A CNO iniciou sua
internacionalização em 1979 e a An-
drade Gutierrez, em 1988. Dentre as
empresas pesquisadas, seus indica-
dores de internacionalização de re-
cursos humanos também são maio-
res do que os de 85% das empresas
pesquisadas.

Com menores portes, empresas
como Escolas Fisk e Datasul no setor
de serviços possuem significativa ex-
periência internacional, atuando no
exterior há mais de 10 anos, apesar
de as suas operações internacionais
ainda representarem pequenas par-
celas de suas receitas, ativos e recur-
sos humanos. 

A Fundação Dom Cabral é um
centro de desenvolvimento de exe-
cutivos, empresários e empresas
voltadas para soluções educacio-
nais integradas. Criada em 1976,
como desdobramento do Centro
de Extensão da Universidade Cató-
lica de Minas Gerais, a fundação
mantém sólida articulação interna-
cional, que garante seu acesso a
grandes centros produtores de 
tecnologia de gestão e a moder-
nas correntes do pensamento 
empresarial. 

A Fundação Dom Cabral man-
tém alianças estratégicas com a
Kellogg School of Management,
nos EUA, com o INSEAD, na Eu-
ropa, e com a Sauder School of Bu-
siness, no Canadá. O intercâmbio

de cultura e conhecimento acon-
tece por meio do desenvolvimento
de pesquisas, estudo de casos, in-
tercâmbio de professores e progra-
mas conjuntos no Brasil, Europa,
Estados Unidos e Canadá.  Além
disso, a FDC identifica e adapta co-
nhecimentos e metodologias à rea-
lidade das empresas brasileiras. 

Em constante integração com
as empresas, a FDC tornou-se refe-
rência nacional em seu setor, for-
mando centenas de executivos e
participando da melhoria do nível
gerencial e do desenvolvimento
empresarial brasileiro. Passam,
anualmente, pelos seus programas
abertos e fechados cerca de 9.000
executivos, de empresas de médio
e grande porte. 

Fundação Dom Cabral

ROBERTO BARALDI

Os bancos brasileiros continuam
a apresentar sólidos resultados e a
destacar-se no conjunto da econo-
mia por sua rentabilidade. Sua pre-
sença no cenário latino-americano é
igualmente importante.

Ranking elaborado pela Econo-
mática, consultoria brasileira com

Bancos brasileiros destacam-se
pela rentabilidade
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presença internacional e especiali-
zada em análise de investimentos,
mostra que entre os 50 maiores ban-
cos de capital aberto da América La-
tina e Estados Unidos, estão cinco
instituições brasileiras, duas do Mé-
xico e duas do Chile. As demais são
dos Estados Unidos. O ranking está
organizado por ativos totais em

2005, expressos em dólares norte-
americanos.

Bancos brasileiros e norte-ameri-
canos apresentaram, ao longo dos
últimos três anos, padrões similares
de resultados. A Economática com-
parou o Retorno sobre o Patrimônio
Líquido (Roe, ou Return on Equity)
de 74 instituições norte-americanas
de capital aberto com os resultados
de 25 instituições brasileiras também
de capital aberto. O que se observa
é que os resultados convergiram
para a faixa de 16%. Os bancos

Instituições financeiras do Brasil adaptam-se à demanda do mercado e
mantêm rentabilidade em ascensão

Maiores lucros da história dos bancos 
de capital aberto na América Latina

Dezembro

Posição/ Pais Lucro  Ano em
Banco líquido que

em US$ aconteceu
milhões

1 Bradesco Brasil 2.356 2005
2 Bco Itaú Hold Finan Brasil 2.243 2005
3 Banespa Brasil 1.825 1997
4 Brasil Brasil 1.775 2005
5 Bco Itaú Hold Finan Brasil 1.422 2004
6 Banespa Brasil 1.225 1996
7 Bradesco Brasil 1.153 2004
8 Brasil Brasil 1.139 2004
9 Bco Itaú Hold Finan Brasil 1.091 2003
10 Bco Itaú Hold Finan Brasil 1.045 1999
11 Bco Itaú Hold Finan Brasil 1.030 2001
12 Bco Itaú Hold Finan Brasil 941 2000
13 Bradesco Brasil 935 2001
14 Banamex Accival GF Mexico 920 2000
15 Banamex Accival GF Mexico 898 1999
16 Bradesco Brasil 890 2000
17 Bradesco Brasil 838 1998
18 Brasil Brasil 824 2003
19 Banespa Brasil 798 2002
20 Bradesco Brasil 798 2003
21 Bradesco Brasil 793 1996
22 Unibanco Brasil 785 2005
23 Brasil Brasil 758 1988
24 Bradesco Brasil 744 1997
25 Bco Itaú Hold Finan Brasil 728 1998

Fonte: Economática

norte-americanos apresentam-se es-
táveis neste patamar desde o início
da década, enquanto as instituições
brasileiras alcançaram este nível em
2003, mantendo-o nos anos seguin-
tes.

Quando se compara o Roe de
bancos brasileiros com o mesmo in-
dicador de empresas brasileiras não-

financeiras, constata-se que a ativi-
dade financeira traz mais retorno
aos acionistas. O Roe dos bancos
em 2004 foi de 16,8%, enquanto a
mediana de 285 empresas não-fi-
nanceiras situou-se em 11,6%.
Como critério, adotou-se como Roe
do conjunto a mediana dos valores
individuais. Em 2005, os bancos si-
tuaram-se em 15,4% e as empresas
não-financeira, em 10,5%. O indi-
cador pondera o lucro líquido no
período e o patrimônio l íquido
médio do ano.

Fernando Exel, presidente da Economática
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Resultados dos cinco maiores bancos brasileiros de capital aberto
(Brasil, Itaú, Banespa, Unibanco e Bradesco)

2000 (R$) 2001 (R$) 2002 (R$) 2003 (R$) 2004 (R$) 2005 (R$) 2005 vs 2005 vs
2004 % 2004 R$

Receita Intermediação Financeira (12 Meses) 76.932 98.616 139.680 105.407 97.754 109.728 12,2 11.975

Receita Operações de Crédito  (12 Meses) 38.278 52.498 64.443 51.912 52.087 61.417 17,9 9.329

Receita Títulos de Valores Mobiliários  (12 Meses) 30.843 34.889 60.013 38.938 29.830 29.536 -1,0 -294

Receita Operações de Arrendamento (12 Meses) 2.379 2.603 1.387 833 766 1.009 31,8 244

Receita Aplicações Compulsórias (12 Meses) 2.002 2.451 4.414 5.388 3.471 4.893 41,0 1.422

Receita de Câmbio (12 Meses) 3.430 6.175 16.664 1.733 1.880 817 -56,5 -1.063

Outras Receitas Operacionais (12 Meses) 0 0 -6.453 6.601 9.720 12.056 24,0 2.337

Ganhos Líquidos com Passivos (12 Meses) 0 0 -787 0 0 0

Despesas Intermediação Financeira  (12 Meses) 46.270 63.155 98.634 61.897 54.510 62.667 15,0 8.156

Captação (12 Meses) 29.439 38.538 54.899 43.823 34.307 39.628 15,5 5.320

Provisão Créditos Liquidação Duvidosa (12 Meses) 7.491 9.491 13.165 10.995 9.987 14.005 40,2 4.018

Resultado Bruto Intermediação Financeira  (12 Meses) 30.662 35.460 41.047 43.510 43.243 47.061 8,8 3.818

Despesas Administrativas  (12 Meses) 16.768 18.915 19.034 20.148 20.155 20.550 2,0 395

Receitas Serviços Bancários  (12 Meses) 17.306 19.595 20.075 21.707 24.676 27.658 12,1 2.982

Despesas com Pessoal  (12 Meses) 21.989 21.435 19.430 20.223 19.826 20.027 1,0 201

Lucro Antes do Imposto de Renda  (12 Meses) 7.708 13.702 15.779 16.966 19.458 27.628 42,0 8.171

Provisão Importo de Renda  (12 Meses) 2.022 2.038 3.760 5,007 4.933 7.533 52,7 2.600

Lucro Líquido  (12 Meses) 4.832 10.774 12.747 12.098 13.627 18.401 35,0 4.774

Ativo Total ** 578.433 618.931 699.213 711.372 706.936 745.682 5,5 38.746

Patrimônio Líquido ** 45.540 49.178 49.650 56.305 60.338 65.937 9,3 5.599

Exigível Total ** 530.093 566.778 646.709 652.313 643.995 677.360 5,2 33.364

Valor médio Operações de crédito  CP+ LP 144,979 168,079 180,017 190,097 206,541 234,650 13,6 28,110

Receitas Serviços Bancários  (12 Meses) 17.306 19.595 20.075 21.707 24.676 27.658 12,1 2.982

Despesas com Pessoal  (12 Meses) 21.989 21.435 19.430 20.223 19.826 20.027 1,0 201

Despesas com pessoal/receita serviços bancários (%) 127,1 109,4 96,8 93,2 80,3 72,4

ROE (12 Meses) Patrimônio início (%) 10,76 23,66 25,92 24,37 24,20 30,49

ROA (12 Meses) (%) 0,84 1,74 1,82 1,70 1,93 2,47

Exigivel Total / Patrimônio Líquido (%) 1,164 1,153 1,303 1,159 1,067 1,027

Dividendos Propostos R$ (12 meses) 2.776 3.327 4.815 6.300 4.416 6.682

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DOS BANCOS

Receita Intermediação Financeira+Receita Serviços Bancários (R$) 94.238 118.210 159.756 127.113 122,430 137.386 12,2 14.956

Receita Operações de Crédito  (12 Meses) (%) 40,6 44,4 40,3 40,8 42,5 44,7

Receita Títulos Valores Mobiliários  (12 Meses) (%) 32,7 29,5 37,6 30,6 24,4 21,5

Receita Operações de Arrendamento (12 Meses) (%) 2,5 2,2 0,9 0,7 0,6 0,7

Receita Aplicações Compulsórias (12 Meses) (%) 2,1 2,1 2,8 4,2 2,8 3,6

Receita de Câmbio (12 Meses) (%) 3,6 5,2 10,4 1,4 1,5 0,6

Outras Receitas Operacionais (12 Meses) (%) 0,0 0,0 -4,0 5,2 7,9 8,8

Ganhos Líquidos com Passivos (12 Meses) 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0

Receitas Serviços Bancários  (12 Meses) (%) 18,4 16,6 12,6 17,1 20,2 20,1

TOTAL GERAL 100 100 100 100 100 100

($) Valores em milhões de reais ajustados pelo IPCA até 31/12/05
(12) Valores a 12 meses de janeiro até dezembro de cada ano
(**) Valores a dezembro de cada ano                                                                                                                                                                        Fonte: Economática

A rentabilidade dos bancos brasi-
leiros pode ser observada no quadro
que registra os maiores lucros da his-
tória dos bancos de capital aberto da
América Latina. A lista é liderada
pelo lucro do Bradesco em 2005, de
US$ 2,35 bilhões, seguido pelo
Banco Itaú e Banco do Brasil, que 
alcançaram, respectivamente, 
US$ 2,24 bilhões e US$ 1,77 bilhão
no mesmo ano.

O bom desempenho dos cinco
maiores bancos brasileiros de capital
aberto demonstra a capacidade das
instituições financeiras de adaptar-se
à demanda e perfil do mercado,
conforme observa Fernando Exel,
presidente da Economática. No perí-
odo compreendido entre os anos de
2000 e 2005, as receitas dos cinco
maiores bancos com operações de
crédito cresceram de R$ 38,2 bilhões
para R$ 61,4 bilhões, em valores
ajustados pela inflação. No mesmo
período, as receitas com títulos de
valores mobiliários recuaram de 
R$ 30,8 bilhões para R$ 29,5 bi-
lhões, também em valores ajustados
pela inflação. Outro indicador impor-
tante são as receitas com serviços
bancários, que avançaram de 
R$ 17,3 bilhões para R$ 27,6 bilhões.

Os bancos não descuidaram das
operações de tesouraria nem deixa-
ram de ser canal de escoamento de
títulos do governo. No entanto, re-
descobriram a vocação de emprestar
dinheiro para pessoas físicas e jurídi-
cas, avançando efetivamente na in-
termediação financeira.

A opção teve, como custo, o au-
mento das provisões para crédito de
liquidação duvidosa, de R$ 7,5 bi-
lhões em 2000 para R$ 14 bilhões
em 2005.

Por outro lado, as receitas de in-
termediação financeira somadas às
decorrentes da prestação de serviços
avançaram de R$ 94,2 bilhões para
R$ 137,4 bilhões, fazendo com que
o Roe dos cinco maiores bancos de
capital aberto saltasse de 10,76%
em 2000 para 30,49% em 2005.
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BRASIL 25 bancos

Posição Ativo total 
Banco 2005 em 
País US$ milhões

1  Citigroup USA 1.494.037

2  BankAmerica USA 1.291.803

3  JP Morgan Chase USA 1.198.942

4  Wachovia USA 520.755

5  Wells Fargo USA 481.741

6  Washington Mutual USA 343.839

7  US Bancorp USA 209.465

8  SunTrust Banks USA 179.713

9  National City Corp USA 142.397

10 BB&T USA 109.170

11 Banco do Brasil Brasil 108.077

12 Fifth Third Bancorp USA 105.225

13 Bank of New York USA 102.074

14 State Street Corp USA 97.968

15 KeyCorp USA 93.126

16 PNC Bank USA 91.954

17 Bradesco Brasil 89.154

18 Regions Finl USA 84.786

19 Bco Itau Hold Finan Brasil 64.614

20 Sovereign Bancorp USA 63.679

21 North Fork Bancorp USA 57.617

22 M&T Bank USA 55.146

23 Northern Trust USA 53.414

24 Comerica USA 53.013

25 AmSouth Bancorp USA 52.607

Posição Ativo total 
Banco 2005 em 
País US$ milhões

26 UnionBanCal USA 49.416

27 Popular USA 48.624

28 Marshall & Ilsley USA 46.213

29 Zions Bancorp USA 42.780

30 Unibanco Brasil 39.232

31 Mellon Financial USA 38.678

32 Commerce Bancorp USA 38.466

33 First Horizon Nat USA 36.579

34 Santander Serfin GF Mexico 35.189

35 Huntington Bancshar USA 32.765

36 TD Banknorth USA 32.095

37 Compass Bancshares USA 30.798

38 Hudson City Bancorp USA 28.075

39 Synovus Financial USA 27.621

40 NY Community BancorUSA 26.284

41 BSantander Chile 25.565

42 Astoria Financial USA 22.380

43 Associated Banc USA 22.100

44 Indymac Bancorp USA 21.452

45 Colonial Banc USA 21.426

46 Chile Chile 20.872

47 GFBanorte Mexico 17.884

48 Webster Financial USA 17.837

49 Banespa Brasil 17.495

50 Downey Financial USA 17.094

50 maiores bancos de capital aberto por ativos na
América Latina e EUA 

Fonte: Economática
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os bancos vão continuar sobrevi-
vendo, crescendo e tendo lucros,
mas com mais exigências de eficiên-
cia operacional e capacidade de
atender às demandas verdadeiras da
sociedade. Não basta produzir um
bom produto, é preciso que ele seja
realmente útil para o cliente.

No momento, não vejo o mer-
cado passando por uma nova etapa
de fusões e aquisições. No futuro,
com o Brasil recebendo classificação
de investment grade, com a econo-
mia crescendo a taxas maiores, me-
lhora do nível de renda das pessoas,
me parece óbvio que a economia
brasileira se tornará automatica-
mente mais atraente para novos par-
ticipantes no mercado bancário. 

BME - O sistema bancário brasi-
leiro é um dos mais rentáveis do
mundo. Quais as características do
sistema que estão na base destes re-
sultados?  E qual a tendência do
setor -  manutenção dos bons resul-
tados ou acomodação em patamares
inferiores?

Márcio Cypriano - Os bons re-
sultados vão continuar, mas a queda
dos juros deverá estabelecer um
novo perfil para os bancos brasilei-
ros. Será necessário mais escala,
foco em qualidade e capacidade de
emprestar bem. Sempre fomos um
setor caracterizado por obter bons
retornos. Isso acontece porque a
economia brasileira é uma economia
com alto potencial de expansão. Se-
tores como alimentos, transportes,
máquinas e petroquímica, para citar
alguns, conseguem retornos sobre o
patrimônio até superiores. O impor-
tante é que, na média, continuamos
tendo bons resultados. Atribuo isso
ao potencial da nossa economia,
que é bastante completa. Dou um
exemplo: num ano em que a agricul-
tura vai mal, o volume de crédito
para pessoas físicas aumenta expres-
sivamente e surgem novas oportuni-
dades de negócios com as parcerias
entre bancos e o varejo.  

BME - Quais os atributos do sis-
tema bancário brasileiro que o dife-
renciam do de outros países? Qual a
importância da automação bancária
para a eficiência do setor?

Márcio Cypriano - A rapidez e
eficiência na troca de informações e
a capacidade gerencial de seus exe-
cutivos são algumas características
únicas do setor financeiro brasileiro.
Isso é fruto da história econômica do
País, que passou por vários momen-
tos difíceis no processo de luta para
acabar com a inflação. Com a che-
gada da estabilidade econômica,
abertura do mercado e transparência
de regras, é natural que essas com-

a base para a eficiência. 
BME - A economia brasileira tem-

se internacionalizado rapidamente,
através do comércio exterior e da ex-
pansão de empresas nacionais para
outros países, mediante fusões e
aquisições e  instalação de filiais. Os
bancos, porém, parecem mais tími-
dos do que a indústria neste pro-
cesso de internacionalização. Quais
são as perspectivas do setor frente
ao fenômeno de globalização de
marcas brasileiras?

Márcio Cypriano -  A globaliza-
ção é um processo que começou e
não vai parar. De início, o que se vê
é a distribuição de marcas globais,
originárias dos países desenvolvidos,
a todos os mercados com alguma
relevância no mundo. No caso das
marcas de países emergentes, já
vemos alguma coisa acontecendo,
principalmente em atividades onde
possuímos vantagem competitiva.
No Brasil, temos os casos da Vale e
da Petrobras. No setor bancário, a
escala necessária para uma investida
internacional é maior, mas possível.
Na medida que os espaços de cres-
cimento interno em seus países de
origem forem se esgotando, acre-
dito que essa discussão de internaci-
onalização passará a galgar níveis
crescentes de prioridade dentro das
organizações.

BME - Qual o horizonte do setor
para a integração latino-americana?
Os bancos podem dar suporte a ope-
rações de comércio exterior realiza-
das e liquidadas em moedas locais?
Podem construir alianças estratégicas
com congêneres de países vizinhos?

Márcio Cypriano - Tudo é possí-
vel, mas acho que devemos aguardar
questões complexas como essa se re-
solverem primeiro no âmbito dos
acordos políticos costurados entre os
governos. Na América Latina, vejo
que o desejo de integração ainda vai
passar por vários estágios e momen-
tos de negociação diplomática e de
interesse econômico. 

Brasil Marca de Excelência -
Que cenários econômicos os bancos
projetam para o Brasil nos próximos
quatro anos, considerando a trajetó-
ria recente de grandes variáveis,
como superávit primário, câmbio, in-
flação, consumo das famílias?

Márcio Cypriano - O cenário é
de otimismo. No horizonte de curto
prazo, de um ano, a média das previ-
sões aponta para uma inflação den-
tro da meta, juros em queda e o
câmbio com alguma correção. O
crescimento econômico se mantém e
o setor externo apresentará superávit
comercial menor, com transações
correntes reduzindo seu fluxo. Este
cenário está dado. Para o médio
prazo, será preciso acrescentar algo
mais, com a realização de reformas.
Vai depender disso o tamanho do
ritmo de crescimento econômico nos
próximos anos. É preciso uma re-
forma tributária que reduza os im-
postos e amplie o número de contri-
buintes. O conceito deve ser o de
abrir espaço a novos investimentos
da iniciativa privada na produção. A
reforma trabalhista é outro assunto
inevitável, assim com a reforma pre-
videnciária. Alcançar sucesso nessas
iniciativas significa ampliar o poten-
cial do crescimento para algo muito
superior ao que vemos hoje ou tere-
mos em 2007. Há muitos riscos no
caminho, no curto ou médio prazo,
como a provável desaceleração das
economias americana e chinesa, a
escalada dos conflitos regionais, o

que trará reflexos sobre os preços de
commodities e do petróleo. Mas, se
a política econômica estiver bem
equilibrada, e com o avanço das re-
formas, o Brasil terá condições de se
blindar e alcançar um novo patamar
de desenvolvimento nos próximos
anos. Isso é salutar e, principalmente,
necessário, para reduzir desigualda-
des sociais, com crescimento do nível
de emprego e melhora da renda. 

BME - Como os bancos têm-se
adaptado às mudanças recentes no
comportamento da economia brasi-
leira, como o aumento da demanda
por financiamento e crédito pessoal
e novas regras para o financiamento
de imóveis?

Márcio Cypriano -  Os bancos
brasileiros se preparam já há algum
tempo para voltar sua atuação para a
atividade básica de promover a inter-
mediação financeira. Isso significa
que captamos recursos de quem tem
sobra de caixa para, depois, realizar
empréstimos aos que precisam de fi-
nanciamento. O início dessa fase se
manifestou quando houve cresci-
mento da demanda por crédito pes-
soal, bens e cartões. Lançamos novas
modalidades de empréstimo, como o
consignado, e investimos na consti-
tuição de financeiras, atualizamos os
sistemas de aferição de crédito, in-
tensificamos os programas de treina-
mento de pessoal e buscamos uma
maior agressividade de mercado.

Estamos iniciando agora uma

nova etapa desse processo, que se
caracteriza pelo reforço nas opera-
ções de financiamento imobiliário. E
aí tudo muda, pois a dinâmica desse
crédito amplia os prazos para dez,
quinze anos. Alguns produtos novos
como linhas prefixadas foram lança-
das, mas esse é apenas o começo.
Este é um mercado com potencial de
grande expansão. Outro aspecto a
ser observado pelos bancos é a ne-
cessidade de fornecer caminhos e
mecanismos para viabilizar a capta-
ção de recursos para as empresas. E,
nesse sentido, são enormes as pers-
pectivas de aumento dos negócios
no mercado de capitais. As empresas
vão, cada vez mais, buscar recursos
para investimento em suas atividades
pela emissão de títulos.  

BME - Quais as perspectivas do
sistema bancário brasileiro - de fu-
sões e aquisições para consolidação
de grandes conglomerados ou pre-
servação de grande número de insti-
tuições, buscando diferenciação atra-
vés de nichos e especialização?

Márcio Cypriano -  O tamanho
do sistema financeiro brasileiro
guarda correlação ao potencial de
negócios do ambiente onde ele
atua. Nas décadas passadas, as insti-
tuições tiveram papel decisivo na
proteção do valor de compra do di-
nheiro da sociedade. Hoje, isso
mudou. O papel dos bancos é fun-
damental para financiar o cresci-
mento econômico. Isso significa que
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“Abrir espaço para investimentos”
O  sistema financeiro brasileiro, um dos mais modernos e rentáveis do mundo,
está em transformação. As operações de Tesouraria perdem importância
relativa frente às operações de financiamento e à prestação de serviços aos
clientes. “As perspectivas de aumento dos negócios no mercado de capitais são
enormes”, diz o presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban),
Márcio Cypriano, nesta entrevista exclusiva à Brasil Marca de ExcelênciaE
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petências tecnológicas e de pessoas
fossem transferidas para o esforço
de buscar maior qualidade e efetivi-
dade operacional. O posicionamento
de caixa deixou de ser a prioridade.
A tesouraria continua sendo bem
rentável, mas sua importância já se
divide com a preocupação em aten-
der bem ao cliente e disputar novas
fatias de mercado. O investimento
em tecnologia, sem dúvida, é funda-
mental para que esse trabalho tenha
resultado positivo. O setor bancário
é aquele com maior volume de in-
vestimento em TI. Administramos
quase 100 milhões de contas corren-
tes e o uso intensivo de tecnologia é

Márcio Cypriano, presidente da Febraban
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pectos positivos do atual ciclo econô-
mico mundial, marcado por preços
altos de commodities produzidas na
região e por melhor desempenho da
demanda interna. 

Ele recomenda que a região apro-
veite o cenário internacional favorá-
vel, reforçado pela projeção do Fundo
Monetário Internacional (FMI) de
crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) regional em 4,2% em 2007,
para aumentar a capacidade produ-
tiva e melhorar a produtividade.

“O sistema financeiro deve estar
em sintonia com estes desafios, apoi-
ando os investimentos produtivos
dos empresários com dinheiro novo
ou através de mecanismos do mer-
cado de capitais, às vezes subestima-
dos em nosso entorno”, disse o pre-
sidente da Felaban. 

Outro desafio para os bancos é
apoiar a integração regional. Niño
considera que os vários blocos regio-
nais existentes na América Latina -
Mercosul, Comunidade Andina de
Nações (CAN), Caricom e países da
América Central - devem convergir,
tendendo a um acordo único e
amplo. “A teoria mostra que os blo-
cos de países crescem mais rápido
porque o comércio avança mais rapi-

damente”, sustentou Niño.
Ele observou que o sistema ban-

cário latino-americano está mais
aberto e buscando a integração ope-
racional regional. Através da Felaban,
foram feitos esforços para padronizar
internacionalmente produtos finan-
ceiros, como cartas de crédito e do-
cumentos requeridos para as opera-
ções internacionais. 

Também se avançou na expansão
e capacitação dos sistemas de transa-
ções eletrônicas e nas redes de traba-
lho, bem como na conexão intera-
gências e com as câmaras de com-
pensação e mercado de futuros. Da
mesma maneira, a região retirou as
barreiras de entradas, permitindo o
ingresso de instituições estrangeiras
no mercado local, paralelamente ao
crescimento dos fluxos de comércio e
de capitais.

O setor financeiro, em sua avalia-
ção, está mais competitivo e ajus-
tando-se à demanda do mercado. A
carteira de financiamento ao con-
sumo e de microcrédito desenvolve-
se rapidamente em muitos países da
região, assim como a carteira de fi-
nanciamento a projetos industriais e
agropecuários. 

“No tocante à busca de recursos

para financiar o comércio exterior, é
fundamental pensar com mais vee-
mência nos mercados de capitais.
Neles se encontram dinheiro novo e
novos produtos ajustados às necessi-
dades dos empresários, para alavan-
car o comércio. Há produtos inova-
dores, que integram financiamento,
redução de riscos ligados a prazos e
câmbio, segurança sobre as transa-
ções e flexibilidade”, assinalou Niño.

O presidente da Felaban destacou
a necessidade de, nas operações
bancárias internacionais, adotarem-
se medidas de prevenção à lavagem
de dinheiro e ao financiamento do
terrorismo. “Estes são inimigos de
qualquer economia e de qualquer
processo de crescimento e investi-
mento”, disse Niño. 

A tecnologia atual oferece ferra-
mentas para efetivar transações, co-
nhecer as partes envolvidas, confir-
mar seus dados e conhecer a origem
dos fundos movimentados. “É pre-
ciso adotar medidas preventivas e
procedimentos mais cuidadosos nas
operações internacionais”, destacou.
Isto significa, conforme sua avalia-
ção, investir permanentemente em
segurança tecnológica e em redes
mais eficazes.

BME - Quais as perspectivas de os
bancos nacionais ampliarem sua pre-
sença no financiamento do comércio
exterior?

Márcio Cypriano - Os bancos
brasileiros alcançaram um nível de
alta performance em governança
corporativa. Eles seguem modernas
práticas de gestão que asseguram a
sustentabilidade de seus negócios e
preservam o valor aos acionistas. Isso
é importante, pois temos ações ne-
gociadas nos principais mercados do
mundo e seguimos regras internacio-
nais. Isso nos dá condição de acesso
a fontes de recursos financeiros sem-
pre que houver necessidade. Uma
grande demonstração de nossa capa-
cidade ocorreu agora, nessa violenta
recuperação das exportações brasilei-
ras. Não houve falta de linhas, em
nenhum momento. Havendo estabili-
dade de regras cambiais, clareza na
política de livre flutuação e uma polí-
tica econômica competente, a quali-
dade dos bancos brasileiros permite
manter linhas abundantes para fi-
nanciar o comércio exterior.

BME - Qual a importância de a
Assembléia da Felaban realizar-se no
Brasil? O evento pode contribuir para
aumentar a inserção internacional do
sistema bancário brasileiro? Pode
contribuir para dinamização do fi-
nanciamento ao comércio exterior? 

Márcio Cypriano - A Febraban é
uma entidade filiada à Felaban e tem
grande prazer em receber os delega-
dos das demais entidades filiadas no
Brasil, para a realização deste Con-
gresso. É uma honra ter a oportuni-
dade de trabalhar alguns dias, pesso-
almente, com representantes de ban-
cos de todo o mundo. É um mo-
mento importante para reiterar a im-
portância econômica do nosso Conti-
nente, pois oferecemos várias opor-
tunidades de negócios. Vamos discu-
tir questões importantes, como as
perspectivas econômicas da América
Latina, as regras vigentes e as que
precisam ser aperfeiçoadas.
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A democratização do
crédito
Para o presidente da Felaban, Juan Antonio Niño,
a experiência brasileira de constituição dos
correspondentes bancários é uma iniciativa que
toda a América Latina deve aproveitar

PEDRO ROCHA

A experiência brasileira de esten-
der a cobertura bancária à totalidade
de municípios do território, universa-
lizando o acesso a serviços financei-
ros, será um dos principais temas de-
batidos na 40ª Assembléia Anual da
Federação Latino-Americana de Ban-
cos (Felaban), que ocorre de 12 a 14
de novembro, no Rio de Janeiro, reu-
nindo 600 instituições
financeiras das Améri-
cas e União Européia.

Trata-se da maior e
mais importante reu-
nião de banqueiros la-
tino-americanos depois
das reuniões anuais do
Banco Interamericano
de Desenvolvimento
(BID) e do Fundo Mo-
netário Internacional
(FMI). 

Na pauta do even-
to, destacam-se temas
como a integração e desenvolvi-
mento sustentado da América Latina,
expansão do acesso aos serviços ban-
cários, diversificação das formas de
captação de recursos para comércio
exterior, crescimento econômico e
procedimentos preventivos, perspec-
tivas econômicas da América Latina e
atuação dos organismos internacio-
nais no desenvolvimento da região e
nas ações de comércio exterior.

O presidente da Felaban, Juan
Antonio Niño, afirmou que a criação,
no Brasil, dos correspondentes ban-
cários, através da implantação de

postos de serviços em agências dos
correios, casas lotéricas e outros esta-
belecimentos comerciais em regiões
não atendidas pela rede bancária, é
uma experiência altamente satisfató-
ria, que toda a América Latina deve
aproveitar. 

O modelo brasileiro permitiu a co-
bertura total do território, viabili-
zando o acesso de toda a população

a serviços financeiros.
Peru e Colômbia estão
desenvolvendo experi-
ências similares. Se-
gundo Niño, estima-se
que a instalação de um
correspondente bancá-
rio tem um custo 40
vezes menor do que a
instalação de uma
agência, assegurando
sustentabil idade da
operação,  mesmo em
regiões distantes dos
grandes centros e com

pequena base de clientes.
“Com o uso da tecnologia e o

poder das comunicações, pode-se in-
crementar o nível de penetração dos
bancos, inclusive em regiões antes
nem sequer cogitadas pelos adminis-
tradores do sistema”, observou Niño.
A bancarização da população é um
fator de inclusão e também de de-
senvolvimento econômico e social,
tema central para a Felaban. 

Na avaliação de Niño, a América
Latina precisa crescer mais dinamica-
mente. A fórmula, para ele, é investir
mais e exportar, aproveitando os as-

Juan Antonio Niño: o sistema
financeiro pode prestar
grande contribuição para o
desenvolvimento econômico
da América do Sul

Correspondentes
bancários
brasileiros,
segundo Niño,
são modelo de
operação para 
a América Latina
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LUIZ GONZAGA S. NETO

A maioria dos clientes na América
Latina do Citibank ou do Bank of
America pode não saber, mas está
utilizando software brasileiro, entre
outros, quando acessa suas contas
bancárias através de telas virtuais em
agências ou pela internet, ou quan-
do recebe mensagens via e-mail des-
sas instituições. Isso pode ocorrer
também nos EUA e na África. A in-
dústria brasileira de software para a
área bancária e de finanças vem
conquistando mercados e reconheci-
mento internacional, depois de se
desenvolver no mercado interno
como poucas no mundo.

As empresas brasileiras desenvol-
veram expertise em produtos como
hardware e software para redes de
máquinas de auto-atendimento
(ATMs), internet banking, e-mail
banking e mais recentemente mobile
banking (acesso à conta bancária
pela telefonia celular), entre muitos
outros produtos. Destaque também
para o Sistema de Pagamentos Brasi-
leiro (SPB), que controla as opera-
ções interbancárias do País, hoje
todo em rede e em tempo real, e
que desperta interesse de missões de
vários países que vêm ao Brasil para
melhor conhecer o sistema. As em-
presas brasileiras de software para fi-
nanças hoje vendem soluções avan-
çadas, com tecnologia de ponta, em
várias regiões do mundo. 

Por trás dessa história está o sis-
tema bancário e de finanças brasi-
leiro, que prevê fechar 2006 com in-
vestimentos de R$ 14,3 bilhões (US$
6,6 bilhões) em tecnologia da infor-

mação (TI), incluindo hardware, se-
gundo dados da Federação Brasileira
de Bancos (Febraban). 

O setor de TI se desenvolveu nos
últimos trinta anos, a maior parte
desse período sob a pressão de uma
economia instável, com inflação alta
e sujeita a mudanças bruscas de
rumo. "Sobretudo nas décadas de
1970 e 1980, os bancos brasileiros
investiram muito em tecnologia para
evitar perdas com a aceleração da
inflação e possibilitar o movimento
rápido do dinheiro", conta Carlos
Eduardo Corrêa da Fonseca, diretor
de Tecnologia da Febraban. Fonseca
se refere a décadas em que o país
conviveu com a alta inflação, com a
adoção de planos econômicos radi-
cais e frequentes, que implicavam

mudanças súbitas e profundas no
sistema financeiro, como a troca de
moeda, efetivada pelo menos três
vezes nesse período.

Esses percalços provocaram o de-
senvolvimento de soluções que agili-
zaram todo o processo de gestão de
ativos, de riscos, de crédito, de con-
tas correntes, de câmbio, de gestão
de relacionamento com clientes
(CRM), call centers, entre outros. A
política de reserva de mercado para
a informática, adotada pelo governo
brasileiro no final dos anos 1970, a
chamada "Lei da Informática", que
limitava a presença estrangeira no
país e privilegiava a produção de
hardware, passou, com o tempo, a
voltar-se para a automação e a pro-
dução de software. Com a economia
estabilizada nos últimos 12 anos e a
extinção da lei de reserva de mer-
cado, o setor se desenvolveu rapida-
mente. "A automação melhorou
processos e produtividade e evitou
muitas perdas. Hoje, o Brasil é um
dos países mais desenvolvidos do
mundo em automação bancária",
afirma Fonseca.  

Com alto grau de capilaridade, o
sistema bancário brasileiro fechou o
ano de 2005 com 90,5 milhões de
contas correntes, 70,5 milhões de
contas de poupança e 26,3 milhões
de clientes de internet banking, de
acordo com dados da Febraban. Re-
flexo do potencial de crescimento, o
uso do internet banking cresceu
217% nos últimos cinco anos. 

Para Djalma Petit, coordenador-
adjunto da Associação para Promo-
ção da Excelência do Software Brasi-

"Brazilian software" para bancos e
finanças se globaliza
Empresas brasileiras desenvolvem soluções pioneiras de tecnologia da
informação, que tornam o sistema financeiro brasileiro mais ágil e eficiente
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leiro (Softex), as empresas brasileiras
de software para finanças desenvol-
veram uma expertise avançada em
função também da abertura do mer-
cado nos anos 1990, que permitiu a
chegada de grandes bancos interna-
cionais ao Brasil. E principalmente
pela implantação do SPB, cuja estru-
tura exige que as empresas forne-
çam soluções para diversas camadas
(bancos, câmaras de liquidação,
Banco Central). "Isso tornou o mer-
cado interno altamente comprador
de automação bancária. É o setor
que mais investe em TI e em teleco-
municações", explica Petit. 

Ele estima em US$ 12 bilhões o
faturamento da indústria de soft-
ware do Brasil em 2006 (não leva
em conta hardware e serviços de
manutenção de equipamentos). Se-

gundo dados da pes-
quisa “Perfil das em-
presas brasileiras ex-
portadoras de soft-
ware e serviços”, rea-
lizada em 2005 pelo
Observatório Digital,
unidade de pesquisas
da Softex, o Brasil ex-
portou US$ 314 mi-
lhões em 2004. Os Es-
tados Unidos, com
cerca de 30%, e a
União Européia, com
aprox imadamente
20%, foram os princi-
pais mercados com-
pradores.  O setor de
serviços de tecnologia
de informação apli-
cado à área financeira
responde por 20%
daquele total, cerca
de US$ 2,4 bilhões,
projeção para 2006,
segundo a Softex.

Por aquelas contin-
gências históricas es-
pecificamente brasilei-
ras, o País desenvol-
veu soluções pioneiras
de tecnologia finan-

ceira. "O Brasil aprendeu a se valer
da tecnologia da informação e de-
senvolveu sistemas ágeis e avança-
dos de gestão financeira. Isso forçou
o avanço tecnológico e proporcio-
nou um salto diferenciado dos res-
tantes dos países, mesmo dos países
desenvolvidos", relata Descartes de
Souza Teixeira, diretor-executivo do
Instituto de Tecnologia de Software
(ITS). Ele estima que 70% do mer-
cado de serviços de tecnologia para
o sistema financeiro correspondem a
outsourcing (terceirização), ficando
os 30% restantes para a área de
produtos (software e sistemas já
prontos).

O recente estudo "Banking Auto-
mation: Brazil in the International
Scenario”, feito pela Universidade de
Sussex, Inglaterra, comparando ex-

periências na área de três países -
Brasil, EUA e Reino Unido- coloca o
País como um dos mais avançados
no desenvolvimento, produção e uti-
lização de tecnologias bancárias. O
Brasil é hoje exportador de serviços e
soluções de TI para bancos e conta
com potencial de crescimento ex-
pressivo no rastro de uma aceitação
internacional cada vez maior. A pes-
quisa foi feita para a Softex, com
apoio da Agência de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex-
Brasil), e coordenada por Nick von
Tunzelmann, professor da Universi-
dade de Sussex, e por Giancarlo Nuti
Stefanuto, coordenador de Planeja-
mento e Estudos da Softex.

Outro estudo, de 2003, realizado
pela Texas Internet Grid for Research
and Education (Tigre) para a Univer-
sidade da Califórnia, já apontava o
setor financeiro brasileiro na lide-
rança na adoção de tecnologias da
informação. De acordo com o es-
tudo, o setor bancário do Brasil não
é apenas grande usuário de TI, mas
é também produtor de tecnologia.
Desde o início dos anos 1980, os
três maiores bancos brasileiros, Bra-
desco e Itaú (privados) e Banco do
Brasil (estatal), se envolveram direta-
mente na produção de hardware e
software para automação bancária,
gerando grandes subsidiárias tecno-
lógicas como Sid, Itautec e Cobra,
respectivamente.

À ação dos grandes bancos brasi-
leiros somem-se iniciativas de apoio
e estímulo à produção exportação
de softwares brasileiros para o sis-
tema financeiro dos anos 90 em di-
ante, particularmente, nos últimos
anos. Entidades como a Softex e ITS
vêm trabalhando estreitamente com
o governo brasileiro para estimular o
desenvolvimento, produção, forma-
ção de mão-de-obra especializada e
exportação de software. Entre os ór-
gãos públicos brasileiros envolvidos
estão o Ministério da Ciência e Tec-
nologia e o Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio.

Posto de auto-atendimento bancário: tecnologia de ponta
desenvolvida no Brasil e já exportada

Descartes de Souza Teixeira: “Brasil
desenvolveu sistemas ágeis e avançados
de gestão financeira”



M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s

27

M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s

26

DIRCEU BRISOLA

O Sial (Salão Internacional de Ali-
mentação) 2006, realizado em outu-
bro, proporcionou uma comprovação
física do aumento da importância do
Brasil no comércio internacional e,
correlatamente, do crescimento da
importância do mercado mundial
para as empresas brasileiras.  

Uma caminhada pelos 4,7 quilô-
metros de corredores do Parc des
Expositions de Paris, onde o Sial se
realiza a cada dois anos, por si só
demonstraria essa evolução, no
setor de alimentos. Cerca de 150
empresas brasileiras participam do
evento, número superior ao recorde
de 140 empresas do ano passado,

quando o Brasil foi a quinta maior
representação na feira, à frente dos
Estados Unidos, China, Alemanha,
Itália e Índia. Uma presença maior,
mais firme e mais profissional dos
produtos brasileiros era facilmente
notada pelos observadores mais ex-
perientes.

Tome-se, por exemplo, o caso da
carne bovina, em cujo mercado o
Brasil se destaca como um líder com
força para se robustecer ainda mais.
A marca Brazilian Beef ocupou não
somente o maior território do pavi-
lhão 06, como predominava em ani-
mação, com a churrascaria operada
pelo restaurante Barbacoa, de São
Paulo, aberta até duas horas depois

do fechamento da feira.
Também se destacava pelo inequí-

voco aroma de carne sendo assada,
pela inovação de um túnel com a
longa história da criação de gado e
produção de carne no Brasil, pelo
lançamento de um caprichado e pe-
sado livro sobre os cortes brasileiros
de carne bovina e pela distribuição
de uma revista própria, a Brazilian
Beef Magazine. 

Como justificou o presidente da
Associação Brasileira das Indústrias
Exportadoras de Carnes (Abiec) e ex-
ministro da Agricultura, Marcus Vini-
cus Pratini de Moraes: “Se nós
somos os primeiros, temos de ser os
maiores”. 

Sabores brasileiros em Paris
Com produtos de expressão e tradição no mercado internacional, como a
carne e o café, e artigos típicos e exóticos, como açaí, guaraná e cupuaçu, o
Brasil é um dos destaques do Sial, um dos maiores eventos internacionais do
setor de  alimentaçãoA
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Qualidade premiada - As em-
presas brasileiras estão demons-
trando saber conciliar quantidade
com qualidade, como prova a Sadia.
A empresa recebeu o Prêmio Sial
D'Or pela linha de sanduíches “Hot
Pocket”. A Sadia é a maior, porém
não única empresa que atua no pro-
cessamento de carnes e derivados
de aves e suínos a expor seus produ-
tos no Sial. 

Para destacar a qualidade da
carne de frango brasileira, a Associa-
ção Brasileira dos Produtores e Expor-
tadores de Frango (Abef) aproveitou
o evento para divulgar, em primeira
mão, o selo Brazilian Certified Chic-
ken, que certifica tanto a carne de
frango "in natura" (inteiro ou em
cortes), como cortes salgados e in-
dustrializados.

Ainda no capítulo carnes, os fri-
goríficos especializados em carne
suína, reunidos pela Associação Bra-
sileira da Indústria Produtora e Expor-
tadora de Carne Suína (Abipecs),
apresentaram produtos desenvolvi-

dos especialmente para o mercado
externo, como cortes nobres e peças
desossadas. Foi com base na quali-
dade de sua produção que as expor-
tações brasileiras de suínos cresceram
de US$ 776 mil para os US$ 1,2 mi-
lhão embarcados no ano passado.

Maior produtor e exportador
mundial de café, o Brasil apresentou
toda sua variedade e qualidade na
produção da bebida em um estande
com 110 metros quadros, ocupado
por seis empresas expositoras - Café
Turmalin, Café Jaguari, Agro-
food/Polly Coffee, Astro Café, Café
Bom Dia e Sara Lee Cafés do Brasil.

Os produtos foram apresentados
na forma de blends (combinação de
grãos de uma ou mais região produ-
tora) ou estate coffee (grãos de uma
única fazenda/região). Para reforçar a
imagem dos produtos brasileiros
junto ao público em geral, os exposi-
tores organizaram a estação “Cafés
Brasil”, uma cafeteria coordenada
pela barista Eliana Relvas de Almeida,
consultora da Associação Brasileira
da Indústria de Café (Abic), que co-
mandou o preparo de cafés filtrados,
expressos, cappuccinos e coquetéis à
base de café para degustação.

Mas não apenas pelos artigos tra-
dicionais sobressaíram-se os produtos
brasileiros entre os mais de cinco mil
expositores do Sial 2006. Setores nos
quais o Brasil tem presença recente,
como o de vinhos e o de produtos
derivados de leite, por exemplo, mar-
caram presença de forma promis-
sora, com o apoio da Apex - Brasil
(Agência de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos).

A qualidade do vinho empolgou
os visitantes que tiveram a oportuni-
dade de degustar o produto brasi-
leiro - cuja qualidade é atestada por
mais de mil prêmios recebidos em
exposições e concursos internacio-
nais nos últimos anos. O nível do
vinho brasileiro é resultado dos pesa-
dos investimentos feitos pelo setor
nos últimos anos em vinhedos e tec-
nologia de vinificação. Hoje, o Brasil

já conta com uma área plantada de
10 mil hectares de vinhedos, que
produzem 45 milhões de litros de vi-
nhos e espumantes.

A Tangará Dairy Industries, de
Vila Velha no Espírito Santo, manteve
seu estande permanentemente ocu-
pado pelos importadores de países
em desenvolvimento, para os quais
vende leite em pó, iogurtes e outros
laticínios. Durante a feira, a empresa
lançou novos produtos de sua linha
Soylac: proteína de soja, bebida lác-
tea, um shake e uma bebida energi-
zante, informa a executiva de expor-
tações da empresa, Silvia Regina
Chaddad. 

O Açúcar Guarani, do grupo fran-
cês Tereos, continuava a sua batalha
de três anos para consolidar no mer-
cado mundial sua marca própria, em
embalagens de um quilo - embora
seu grande negócio ainda seja a
venda como commodity.

Experiência interessante, embora
recente, é a da pequena Eurobras,
empresa francesa, porém de proprie-
dade do brasileiro Antonio D'Avila,
que comercializa pão de queijo,
polpa de frutas e sopas - como as de
mandioquinha e polpa de palmito -
trazidos congelados do Brasil. “Para
nós, o sucesso da participação no
Sial foi simplesmente assustador”,
diz D'Avila. “Um grupo inglês nos
procurou aqui querendo fechar uma
compra de polpas em quantidades
muito acima da nossa capacidade de
fornecimento”.

A vez dos exóticos - Frutas e
sucos típicos do Brasil também cau-
saram sensação na Sial. Quinze em-
presas de pequeno porte do Pará, re-
gião Norte do País, investiram na
promoção de produtos exóticos. Foi
o caso da polpa de açaí congelada
orgânica da marca Top Açaí, devida-
mente certificada segundo as normas
e diretrizes da União Européia e dos
Estados Unidos para orgânicos, apre-
sentada pela SRUR Comércio de
Polpa de Frutas, que pretende con-
quistar o mercado europeu valendo-

O estande do Brasil no Salão da Alimentação de Paris: número recorde de empresas expositoras brasileiras

O ministro Luiz Fernando Furlan (à
esquerda) e o presidente da Abiec, 
Pratini de Moraes: governo e iniciativa
privada somam forças na divulgação do
produto brasileiro
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Rio de Janeiro, sede dos 
Jogos Pan-Americanos 2007
Cidade se prepara para receber atletas, visitantes e novos negócios
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MARIA AUGUSTA MACHADO

A cidade do Rio de Janeiro se
prepara cuidadosamente para sediar
os XV Jogos Pan-Americanos e os
Jogos Parapan-Americanos em
2007. Todas as competições serão
realizadas num raio de 25 quilôme-
tros, nos quatro quadrantes de uma
das mais belas cidades brasileiras.
Os Jogos Pan-Americanos ocorrerão
entre os dias 13 e 29 de julho de
2007. E, logo em seguida, de 12 a
18 de agosto, serão realizados os
Jogos Parapan-americanos, que reu-
nirão cerca de 1,3 mil atletas para-
olímpicos. 

mil jornalistas e cerca de 15 mil pes-
soas envolvidas diretamente na or-
ganização e operação, entre funcio-
nários do Comitê Organizador e vo-
luntários, o governo federal investiu
mais de R$ 1,2 bilhões (US$ 560 mi-
lhões) em restauração e construção
de instalações desportivas que abri-
garão os eventos. 

A realização dos XV Jogos Pan
Americanos 2007, foi decidida em
agosto de 2002, quando o Rio de
Janeiro disputou com a cidade de
San Antonio, nos Estados Unidos, o
direito de sediar os jogos. Desde
então, a cidade se prepara para o

Para receber mais de 6,8 mil atle-
tas das três Américas, incluindo os
atletas para-olímpicos, dois mil inte-
grantes das delegações, mais de três
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se do sabor exótico do pro-
duto e do apelo sócio-ambi-
ental de sua produção. 

Os preceitos da produção
auto-sustentada foram devi-
damente explorados por
empresas que atuam na re-
gião amazônica, como a
Bombons Finos da Amazô-
nia. Os bombons de choco-
late, seu principal produto,
contam com recheio de fru-
tas regionais e as embala-
gens são feitas por artesãos
locais que aproveitam resí-
duos e subprodutos da flo-
resta - como fibras, palha,
restos de madeira e cascas
de frutas. Por enquanto, as
vendas internacionais repre-
sentam apenas 1% do total,
mas o empresário Jorge Al-
berto explica que o objetivo
é aumentar essa fatia para
30% até 2008. Além da
Bombons Finos da Amazô-
nia, participaram da Sial ou-
tras empresas da região,
Agrorisa, Sapopema, Andirá
e Mistérios da Amazônia,
que expuseram produtos tí-

picos como chá de guaraná e pó de
açaí, produtos fitoterápicos, cosméti-
cos e derivados de guaraná. 

Apostando na saúde - Empresas
como a Phytofruit Dietary Suplement
apostam na qualidade nutricional de
seus produtos, como os que inte-
gram a linha Bonfruit, processados a
partir de polpas de frutas, ricos em
fibras e recomendados, principal-
mente, como reguladores das fun-
ções digestivas. 

Mesma linha segue a Atlântica In-
ternacional, empresa sediada em
Jundiaí (SP), que exporta sucos de la-
ranja e abacaxi, além de polpas de
manga, goiaba e acerola para países
do Oriente Médio, Europa, Ásia,
América Latina e América do Norte.

Maior produtor mundial de açú-
car, o Brasil apresentou aos partici-
pantes do Sial uma enorme varie-
dade de doces, balas, geléias e con-
feitos. As exportações do setor, con-
forme dados da Associação Brasileira
da Indústria de Chocolates, Cacau,
Amendoim, Balas e Derivados (Abi-
cab), movimentaram US$ 323 mi-
lhões, com a venda de 205 mil tone-
ladas de chocolates, balas, confeitos,
amendoins e gomas de mascar para
152 países.

Não foi apenas a oportunidade de
realizar negócios diretos que motivou
a participação de empresas brasileiras
no Sial deste ano. O salão de alimen-
tação também foi palco para a pros-
pecção de companhias interessadas
em identificar parceiros de expressão
internacional, para promover a distri-
buição de seus produtos em novos
mercados, como a Nutrimental, uma
das grandes fabricantes brasileiras de
food service.

A empresa, que exporta uma
linha de produtos composta por ce-
real infantil, refresco em pó, achoco-
latado em pó e barras de cereais,
aproveitou a feira para lançar uma
nova linha de mingaus infantis à
base de cereais, para crianças até 6
meses, preparados apenas com adi-
ção de água.

Para mostrar ao turista que, além
de belos pontos turísticos e uma sin-
gular história cultural, o Brasil apre-
senta uma rica e variada cozinha, a
Associação Brasileira de Bares e Res-
taurantes (Abrasel) organizará em
2007 a segunda edição do Brasil
Sabor, orgulhosamente definido
como o maior festival gastronômico
do planeta. Neste ano, o evento mo-
bilizou 1.057 restaurantes, em 70 ci-
dades de diversos destinos turísticos
do Brasil. Cada restaurante partici-
pante foi convidado a criar um prato
especialmente para o evento. Foram
servidos mais de 100 mil pratos, au-
mentando o fluxo a destinos turísti-
cos e aos restaurantes participantes.

O objetivo da Abrasel para o pró-

ximo ano é dobrar o número de res-
taurantes participantes e mudar al-
gumas regras do evento, para per-
mitir que casas tradicionais possam
participar com pratos que já fazem a
fama de seu cardápio e não necessa-
riamente com alguma criação exclu-
siva para o evento. O festival aconte-
cerá entre 17 de abril e 20 de maio
de 2007 e está sendo promovido in-
ternacionalmente, em eventos como
o Sial.

O Brasil Sabor conta com o apoio
do Ministério do Turismo e do Se-
brae, agência para o desenvolvi-
mento de micro e pequenas empre-
sas, e se insere no programa Quali-
dade na Mesa, de capacitação e
qualificação de bares e restaurantes.

Brasil Sabor em 2007

A barista Eliana, da Cafeteria Brasil, serviu bebidas à
base de café e mostrou ao público por que o País é o
maior e mais tradicional produtor do mundo

A Baía de Guanabara, com o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar (ao fundo): um dos postais mais famosos do mundo, o Rio de Janeiro vai
receber mais de 6,8 mil atletas para os Jogos Pan-Americanos 2007. Acima, o mascote Cauê.
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jogos. Como conseqüência, o mer-
cado imobiliário está aquecido, a
ponto de empreendimentos serem
comercializados poucas horas de-
pois de lançados. 

Além das obras viárias, de draga-
gem e de segurança, está em anda-
mento a principal construção relaci-
onada aos jogos, que são 17 edifí-
cios, na Barra da Tijuca, bairro que
concentrará o maior número de
competições. Mais de 2,2 mil operá-
rios trabalham para erguer as torres,
que formam a Vila Olímpica Pan-
Americana e somam 1.480 aparta-
mentos, onde ficarão abrigados os
atletas. Após os jogos, todos estes
imóveis se destinarão a moradias.
Dos apartamentos, 97% já foram
vendidos a investidores privados ou
a futuros moradores. O empreendi-
mento foi financiado pela Caixa
Econômica Federal (CEF), banco que
também é um dos patrocinadores
oficiais dos jogos.

A vila será o centro nervoso das
competições. Funcionarão em seu
interior academia de ginástica, pre-
feitura da vila, centro de imprensa,
auditório, cinema, policlínica, qua-
dras desportivas, banco, cyber café,
discoteca, loja de conveniências,

operações logísticas, além de um
restaurante com três mil lugares,
que funcionará 24 horas por dia. 

Paralelamente, está em constru-
ção o Estádio João Havelange, que
abrigará as provas de atletismo e
terá capacidade para 45 mil espec-
tadores. Fica a 13 quilômetros da
Vila Pan-americana, com acesso rá-
pido por via expressa. 

Construído para a Copa do
Mundo de 1950, o Estádio do Mara-
canã, um dos principais símbolos da
cidade, passou por obras de moder-
nização e continua a impressionar
por sua imponência, abrigando 95
mil espectatores. Durante os Jogos
Pan-Americanos Rio 2007, será o
local das finais do futebol, da che-
gada da maratona e das cerimônias
de abertura e encerramento. Outras
provas importantes, como voleibol,
serão disputadas nas instalações em
seu entorno.

Os jogos terão como mascote o
risonho Cauê, figura humana com
cabeça de sol. O nome vem do tupi,
língua de importante nação indí-
gena brasileira, cujo vocabulário en-
riqueceu o idioma português ao
longo de cinco séculos. Deriva pro-
vavelmente de “auê”, uma sauda-
ção tupi. É ele que dará as boas-vin-
das a todos os atletas e visitantes do
Rio de Janeiro.

evento, que envolverá 55 modalida-
des de 34 esportes. Já foram adqui-
ridos os equipamentos necessários
às provas e o Laboratório de Con-
trole de Dopagem, órgão do Insti-
tuto de Química da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, foi reequi-
pado, para garantir o respeito às re-
gras dos esportes.

Incluindo os investimentos previs-
tos ou em execução pelos governos
estadual e municipal e pela iniciativa
privada, a cidade deverá movimen-
tar cerca de R$ 2 bilhões (US$ 930
milhões) e ganhará importante re-
forço em sua infra-estrutura para se-
diar grandes eventos internacionais.
O aeroporto Santos Dumont está
sendo ampliado e as estações de
trem, reformadas. 

A construção civil e o turismo são
os setores mais beneficiados pelos
negócios gerados em torno dos

Obras da Vila Olímpica (acima) e de
instalações desportivas: investimentos
públicos e privados para a realização do
evento somam mais de R$ 2 bilhões


