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O apoio à inserção da economia brasileira no mercado mundial e o 

aprofundamento do processo de integração econômica sul-americana do país 

estiveram entre as diretrizes principais dos governos petistas. Assim,  a América do 

Sul tornou-se uma importante plataforma de inserção e de expansão internacional 

para a economia brasileira.  

Buscando alcançar seus objetivos, a política industrial formulada desde o 

primeiro governo Lula, concebida como uma estratégia de desenvolvimento produtivo 

do país, buscou incentivar as indústrias mais intensivas em tecnologia. Inclusive, uma 

das prioridades do Plano Brasil Maior (2011) é melhorar as atividades de alta 

produtividade e tecnologia dentro das cadeias globais de valor.  No entanto, uma das 

principais características do processo de internacionalização das empresas brasileiras 

foi a concentração em setores nos quais o Brasil já é competitivo, ou seja, aqueles 

intensivos em trabalho e recursos naturais 

Partindo da abordagem de cadeias produtivas globais e das transformações 

que elas provocam no comércio internacional, argumenta-se que a política econômica 

externa  seguida pelos governos do PT, embora focassem na internacionalização das 

empresas brasileiras e numa maior integração econômica regional,  não buscava criar 

uma cadeia produtiva regional, assim como ocorre na Ásia e na Europa. 

O artigo busca fazer uma análise da economia política desse processo de 

internacionalização regional das empresas brasileiras, ocorrido durante os governos 

petistas  (2003-2014), buscando identificar os interesses que condicionaram a tomada 

de decisão de investimentos brasileiros em outros países. 

Assim, serão utilizando dados obtidos pelo Censo de Capitais Brasileiros no 

exterior, do Banco Central do Brasil (BACEN), os relatório da UNCTAD, dados 

correspondentes aos os desembolsos do BNDES e os relatórios da Coordenação-

geral de Integração Comercial - COINT, vinculada à Subsecretaria de Integração 

Regional e Comércio Exterior (SUREC), para caracterizar o investimento direto 

brasileiro na região sul-americana à luz da literatura de cadeias globais de valor.  

 

 

Palavras chave: cadeias globais de valor, internacionalização de empresas 

brasileiras, política de integração regional.  

  



Introdução:  

O apoio à inserção da economia brasileira no mercado mundial e o 

aprofundamento do processo de integração econômica sul-americana do país 

estiveram entre as diretrizes principais dos governos petistas. Assim, a América do Sul 

tornou-se uma importante plataforma de inserção e de expansão internacional para a 

economia brasileira.  

Buscando alcançar seus objetivos, a política industrial formulada desde o 

primeiro governo Lula, concebida como uma estratégia de desenvolvimento produtivo 

do país, buscou incentivar as indústrias mais intensivas em tecnologia. Inclusive, uma 

das prioridades do Plano Brasil Maior (2011) é melhorar as atividades de alta 

produtividade e tecnologia dentro das cadeias globais de valor.  No entanto, uma das 

principais características do processo de internacionalização das empresas brasileiras 

foi a concentração em setores nos quais o Brasil já é competitivo, ou seja, aqueles 

intensivos em trabalho e recursos naturais. 

Partindo da abordagem de cadeias produtivas globais e das transformações 

que elas provocam no comércio internacional, argumenta-se que a política econômica 

externa  seguida pelos governos do PT, embora focassem na internacionalização das 

empresas brasileiras e numa maior integração econômica regional,  não buscava criar 

uma cadeia produtiva regional, assim como ocorre na Ásia e na Europa. 

O artigo busca fazer uma análise da economia política desse processo de 

internacionalização regional das empresas brasileiras, ocorrido durante os governos 

petistas  (2003-2014), buscando identificar os interesses que condicionaram a tomada 

de decisão de investimentos brasileiros em outros países. 

Assim, serão utilizando dados obtidos pelo Censo de Capitais Brasileiros no 

exterior, do Banco Central do Brasil (BACEN), os relatório da UNCTAD, dados 

correspondentes aos os desembolsos do BNDES e os relatórios da Coordenação-

geral de Integração Comercial - COINT, vinculada à Subsecretaria de Integração 

Regional e Comércio Exterior (SUREC), para caracterizar o investimento direto 

brasileiro na região sul-americana à luz da literatura de cadeias globais de valor.  

 

A política externa e a política industrial brasileira durante os governos do PT: 

A eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, trouxe novos temas 

sobre a agenda internacional e sobre a inserção externa do país. Lima (2005) ressalta 

que a mudança dos rumos da política externa brasileira3 em relação ao tipo de 

                                                           
3
 Embora tenham ocorrido profundas mudanças nas diretrizes de política externa, vários 

autores também ressaltam os aspectos de continuidade em relação à política externa do 
governo Fernando Henrique Cardoso. 



inserção internacional do Brasil é fruto das distintas visões sobre a ordem internacional 

dos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula. 

A política externa do governo de Luiz Inácio Lula da Silva teve como vetor 

central a busca da autonomia pela diversificação, enfatizando  a defesa da soberania e 

do interesse nacional, “com uma visão mais crítica das vantagens e desvantagens da 

liberalização comercial em uma situação de assimetria em relação aos países ricos” 

(VIGEVANI; CEPALUNI, 2007, p.317).  .  

A ênfase na autonomia como vetor central para nortear as ações internacionais 

do Brasil estava adequada com a retomada da perspectiva nacional-

desenvolvimentismo do período,  abandonada desde os anos 1990. Assim, ao longo 

do período, a lógica econômica da política comercial externa passou a incorporar 

também condicionantes políticos.  

O entrelaçamento entre o projeto de desenvolvimento nacional e a política 

comercial externa marcou a atuação internacional do Brasil ao longo do período 

através de uma estratégia de negociação comercial com vista a ampliar e o acesso a 

mercados externos, diversificar parcerias  econômicas e políticas e projetar interesses 

econômicos de empresas brasileiras mundo afora4. De fato, segundo ...., “na política 

externa do governo Lula, a diversificação de parcerias econômicas e políticas e o 

papel de liderança regional foram classificados como objetivos que, para serem 

alcançados, exigiriam ação diplomática ´ativa, altiva e criativa` com dinamismo e 

flexibilidade negociadora” (OLIVEIRA, 2012, p.22). Ressalta-se também o papel do 

Itamaraty no processo de internacionalização de empresas, uma vez que, por meio 

das  ações diplomáticas com outros países, ele atua negociando a redução de 

barreiras alfandegárias e acordos para estabelecimento de subsidiárias brasileiras no 

exterior. 

Assim, o apoio à inserção da economia brasileira no mercado mundial e o 

aprofundamento do processo de integração econômica sul-americana do país 

estiveram entre as principais diretrizes de política externa dos governos petistas, 

tornando a América do Sul uma importante plataforma de inserção e de expansão 

internacional para a economia brasileira.  

A integração sul americana e a expansão da agenda do Mercosul tornaram-se  

prioridades do projeto nacional brasileiro e as relações do Brasil com países em 

desenvolvimento ganhou grande destaque na agenda externa do Brasil durante o 

                                                           
4
 Observa-se que essa estratégia também “foi articulada e sincronizada com os outros vetores 

da política externa de forma a consolidar o papel do Brasil enquanto articulador de consensos e 

da busca pela a aproximação com países em desenvolvimento.  

 



governo Lula, o que fez com  a política comercial externa fosse articulada e 

sincronizada com a busca pela aproximação com países em desenvolvimento e com o 

fortalecimento da Cooperação Sul-Sul.  

O caráter nacional-desenvolvimentista resgatado no projeto de inserção 

internacional do país, inevitavelmente, aprofundou as articulações entre política 

externa, política industrial e política comercial.  

A definição de política industrial não é consensual, mas, de acordo com 

Krugman (1989), política industrial pode ser entendida como um empenho 

governamental em fomentar setores considerados importantes para o crescimento 

econômico do país. Ao escolher proteger e estimular determinados setores, em 

detrimento de outros, os governos estão direcionando suas ações em busca de uma 

estratégia de desenvolvimento. As políticas industriais necessitam da utilização de um 

conjunto de ações e instrumentos para que o país possa fomentar o setor industrial e 

aumentar as taxas de crescimento econômico. Além disso, a implementação da 

política industrial necessita de ações complementares na área de comércio exterior e 

de tecnologia.  

Buscando alcançar seus objetivos, a política industrial formulada desde o 

primeiro governo Lula, concebida como uma estratégia de desenvolvimento produtivo 

do país, buscou incentivar as indústrias mais intensivas em tecnologia. Ao longo do 

período analisado, o governo petista adotou três planos de políticas industriais: a 

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, em 2004 (PITCE), a Política de 

Desenvolvimento Produtivo, em 2008 (PDP) e o Plano Brasil Maior, no início do 

primeiro governo Dilma (PBM). 

A Política industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), lançada em 

31 de março de 2004, teve como objetivo fortalecer e expandir a base industrial 

brasileira por meio da melhoria da capacidade inovadora das empresas e foi formulada 

a partir de uma visão estratégica de longo prazo. A PITCE atuou em três eixos: linhas 

de ação horizontais (inovação e desenvolvimento tecnológico, inserção 

externa/exportações, modernização industrial, ambiente institucional), setores 

estratégicos (software, semicondutores, bens de capital, fármacos e medicamentos) e 

em atividades portadoras de futuro (biotecnologia, nanotecnologia e energias 

renováveis) (http://www.abdi.com.br/Paginas/politica_industrial.aspx). 

O PITCE não obteve o resultado esperado não apenas porque sua timidez e 

pouca abrangência não entusiasmou o setor privado, mas, também, porque não 

conseguiu articular as diversas instâncias públicas que concorreriam com seu êxito. 

Seu legado acabou sendo a criação de alguns marcos legais que favoreceram restritos 



setores da economia e a criação de linhas de créditos do BNDES para esses mesmos 

setores (DIEESE, 2008).  

De acordo com a avaliação do DIEESE sobre a  Política de Desenvolvimento 

Produtivo  (PDP) lançada pelo governo em meados de maio de 2008, o plano foi um 

conjunto complexo de medidas que, na mesma linha do PICTE, visavam ao 

fortalecimento da indústria, buscando  alterar o patamar de produtividade da indústria 

brasileira e seu grau de competitividade, gerando reflexos para toda a sociedade 

(DIEESE, 2008). 

O PDP foi elaborado sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC), em parceria com os ministérios da Fazenda e da 

Ciência e Tecnologia – além de instituições como o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Mas, através do PDP, o governo 

reconhecia a necessidade de montar uma estrutura de governança capaz de definir 

claramente as responsabilidades pela execução e gestão de cada programa, 

indicando a necessidade de fortalecer mecanismos de coordenação das ações entre 

distintas instituições públicas. Além disso, segundo o documento publicado 

oficialmente, o fortalecimento “da interlocução com o empresariado é decisivo para a 

operacionalização da PDP.” Essa interlocução deveria ser acompanhada de 

compromissos transparentes entre o setor público e o privado, para que “os programas 

e objetivos da Política possam ser adequadamente monitorados e avaliados”. 

A PDP estava baseada no estabelecimento de metas quantitativas e 

qualitativas em duas dimensões diferentes: a) as macrometas, que poderiam ser 

consideradas como “ações sistêmicas” as quais, uma vez implementadas, interferem 

nas deficiências sistêmicas (ou Custo Brasil) e b) as  metas específicas que referiam-

se aos objetivos que se pretende atingir em cada um dos programas da Política. 

Assim, as quatro macrometas da PDP eram: acelerar o investimento fixo, estimular 

inovação, ampliar a inserção internacional do Brasil e aumentar o número de micro e 

pequenas empresas exportadoras. 

A PDP foi bastante abrangente, mas, dada sua extensão e complexidade, o 

gerenciamento e coordenação seriam fundamentais para que as metas  fossem 

alcançadas. O Plano Brasil Maior foi instituído pelo Governo Federal para o período de 

2011 e 2014 e estabelece diretrizes para a política industrial, tecnológica, de serviços 

e de comércio exterior.  

O PBM está organizado ao redor de cinco Diretrizes Estruturantes: (Mattos, 

2015)  



1. Fortalecimento das cadeias produtivas com enfrentamento do processo 

de substituição de produção nacional em setores industriais intensamente 

atingidos pela concorrência das importações. 

2. Ampliação e criação de Novas Competências Tecnológicas. 

3. Diversificação das Cadeias de Suprimento em Energias. 

4. Diversificação das exportações e internacionalização corporativa. 

5. Promoção de produtos manufaturados de tecnologias intermediárias com 

consolidação de competências na economia do conhecimento natural.  

O PBM se constitui em uma política industrial clássica, com ênfase em medidas 

setoriais. Assim, dezenove setores foram “eleitos” para receber estímulos especiais. 

No total, 287 medidas foram destinadas aos setores eleitos, conforme quadro abaixo:  

Quadro I – Distribuição do Quantitativo de Medidas segundo Setores do PBM 

 
 

Primeiramente, observa-se que, embora  a quantidade de medidas destinadas a cada 

setor  não seja um avaliador perfeito, uma vez que não avalia  volumes de recursos 

investimento/gastos públicos ou renuncia fiscal envolvidos, segundo Mattos (2015), 

esses números não são destoantes dos que aparecem no discurso oficial sobre a 

importância relativa dos setores.  

Além disso, destaca-se que quase ¼ das medidas são direcionados ao setor 

agroindustrial. Considerando seu reconhecido sucesso exportador, pode-se inferir que 

http://www.brasil-economia-governo.org.br/wp-content/uploads/2013/10/img_12.jpg


o PBM foi mais um seguidor da dinâmica econômica já estabelecida pelo país do que 

definidor de quais seriam os  setores economicamente competitivos. Destaca-se, 

assim, que uma das prioridades do Plano Brasil Maior (2011) é melhorar as atividades 

de alta produtividade e tecnologia dentro das cadeias globais de valor.  No entanto, 

uma das principais características do processo de internacionalização das empresas 

brasileiras foi a concentração em setores nos quais o Brasil já é competitivo, ou seja, 

aqueles intensivos em trabalho e recursos naturais. Percebe-se que grande parte das 

medidas adotadas integram a agenda natural do respectivo órgão responsável. Ou 

seja, é possível que boa parte das medidas não tenham sido construídas de cima para 

baixo, como sugere o governo, mas de baixo para cima. As Diretrizes do PBM seriam 

mais uma consequências da agenda de trabalho já existente dentro de cada ministério 

do que um farol da atual política industrial brasileira 

(http://www.abdi.com.br/Paginas/politica_industrial.aspx). 

O que todas as três políticas industriais  propostas possuem em comum é que 

todas elas reafirmavam que o interesse nacional era o vetor orientador das políticas 

adotadas: medidas que busquem o investimento, o emprego, a produção local e a 

inserção internacional competitiva, adequadas à complexidade da economia brasileira 

e a seus desafios contemporâneos. 

Além disso, todas estão estruturadas na confluência dos interesses públicos e 

privados, cabendo ao primeiro a responsabilidade de facilitar os empreendimentos a 

partir de medidas de cunho tributário/fiscal, creditício, burocrático e regulatório. 

Ressalta-se, assim, que nesses planos industriais específicos, diferentemente de 

outros da era desenvolvimentista, o setor público não participa como empreendedor. O 

papel do setor público nesses planos é de ofertar crédito em maior volume e em 

melhores condições; garantir isenções e subsídios fiscais e medidas administrativas 

que facilitam a rotina, principalmente, das empresas exportadoras. Ou seja, seu papel 

é ser o incentivador e fomentador do processo através do financiamento público.  

Assim, a motivação e participação do setor empresarial privado sempre foram vitais 

para o sucesso dos planos.  

A principal crítica aos planos sempre foi a ausência de contrapartida e de 

desempenho dos setores beneficiados ou qualquer sinalização por parte do governo 

de que as vantagens seriam removidas no caso de uma má performance.  

Sendo assim, a fim de cumprir seus objetivos de política industrial e de política 

externa, o governo petista caracterizou-se por eleger  setores a serem beneficiados, 

objetivando os “surgimentos” de empresas globais, com mais capacidade e escala 

para competir no exterior”. 

 



Cadeias de valor: 

A temática das cadeias globais de valor vem ganho cada vez mais destaque na 

agenda dos formuladores de política externa e no meio empresarial ligado ao comércio 

internacional. Vários estudos vêm sendo realizados enfocando cadeias globais de 

valor específicas, em especial a do setor automotivo (Sturgeon, 2009; Pingqing, 2008; 

Gachúz, 2012).  

A cadeia de valor de uma mercadoria é constituída pelo conjunto de todas as 

atividades que compõem o processo produtivo. Portanto, engloba desde a pesquisa e 

desenvolvimento do produto, a fabricação propriamente dita, a distribuição e até os 

serviços de atendimento pós-venda. O uso do termo “global” indica que os estágios da 

referida cadeia estão espalhados pelo mundo, seja por meio da produção direta por 

parte de uma mesma empresa que divide as etapas do processo ou mesmo através 

da flexibilização e terceirização de atividades para outras empresas, com o 

funcionamento no formato de rede5.  

Nas cadeias globais de valor, portanto, as mercadorias são produzidas com 

insumos provenientes de diferentes regiões ou países. Assim, as exportações de um 

país dependem cada vez mais do valor acrescentado pelas indústrias fornecedoras. 

Devido à dispersão dos processos produtivos, proporcionada pela melhoria dos 

transportes e pela introdução das tecnologias de informação e comunicação, “as 

exportações de um país contém cada vez mais valor estrangeiro adicionado, que 

ocorre por meio de importações de insumos ou produtos intermediários, como peças e 

componentes” (Zhang e Schimanski, 2014:77). 

Embora nos últimos 20 anos, o comércio das cadeias produtivas esteja 

crescendo gradualmente e gerando grandes impactos no sistema internacional de 

comércio, Barbosa (2013) ressalta que o governo brasileiro  e o setor privado nacional  

ainda não perceberam a dimensão das transformações que estão em curso no 

comércio internacional, uma vez que a ampliação das cadeias produtivas globais está 

mudando a forma das trocas tradicionais de bens e serviços. Para Barbosa (2013), a 

ampliação da industrialização e da produção de manufaturados estará vinculada à 

participação dos países em desenvolvimento nas cadeias produtivas de maior valor 

agregado. A opção do Brasil em não direcionar esforços intensos e seus mecanismos 

de política industrial e política externa para se integrar ao circuito das cadeias 

produtivas globais fará com que as exportações brasileiras estejam cada vez mais 

concentradas em commodities, juntamente com a crescente redução das exportações 

de manufaturados.  
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 Para detalhes sobre o funcionamento da empresa em rede, ver Castells (2000). 



A questão se o país deve procurar obter uma maior inserção dentro das 

cadeias de produção global tona-se, recentemente, uma questão crucial para o país 

uma vez que o crescimento da China teve significativos impactos para o Brasil. A 

relação bilateral Brasil-China levou o país a um processo de 

“primarização” das exportações brasileiras, uma vez que “a enorme demanda da China 
mudou o perfil das exportações do Brasil, que se redirecionaram para produtos do setor 
primário com níveis relativamente baixos de processamento. Isso se reflete na relação 
dos dez principais produtos exportados pelo Brasil em 2011, em que os sete principais 
são produtos primários ou produtos intermediários processados”(BARBOSA, 2013; 
p.30).  

 

Apesar de todo o empenho do governo Lula para desenvolver uma forte 

parceria econômica com a China, o comércio brasileiro com a China está ancorado em 

produtos de baixo valor agregado. Caso não ocorra uma alteração nessa tendência, o 

país enfrentará  fortes desequilíbrios estruturais de longo prazo.  Nesse contexto, 

aumentar o conteúdo tecnológico das exportações torna-se, cada vez mais um dos 

maiores desafios do Brasil para alcançar maior desenvolvimento nas  atividades de 

maior valor agregado nos setores primário e secundário. 

Assim, no caso brasileiro, objeto dessa investigação, cabe perceber o 

posicionamento de nosso país nas cadeias globais de valor e tentar apreender se vem 

ocorrendo ou não tal aprimoramento industrial, que vem se mostrando o caminho mais 

profícuo para uma participação mais relevante no comércio internacional, para países 

periféricos e semiperiféricos, como exemplificado pela experiência Chinesa. 

De acordo com a Carta IEDI 578, de 28.06.2013, que sintetiza as informações 

de um estudo promovido pela OCDE a respeito do valor adicionado nas diferentes 

etapas de produção das cadeias globais de valor, o Brasil e da América Latina, 

excluindo o México possuem  pouco peso na reestruturação das cadeias globais de 

valor.  Além do pouco peso nas cadeias, os países da região “apresentam uma 

integração produtiva regional pouco significativa” IEDI (2013a). No caso do Brasil, 

segundo o relatório da OCDE e OMC citado pelo documento em questão, trata-se de 

“...uma das economias com menor valor adicionado estrangeiro nas suas exportações, 

da ordem de 10%, o que é um indicador para trás nas cadeias de valor”.  De acordo 

com a mesma fonte, esse também é um indicador “de que a economia brasileira é 

fechada, ou porque é forte na produção doméstica de matérias primas e bens 

intermediários, ou porque produz relativamente poucos bens que demandam 

componentes vindos do exterior ou ainda porque somos uma economia protegida” 

IEDI (2013a).  

Mas há uma situação específica da economia brasileira, que merece ser 

mencionada: 



Contudo, a contribuição brasileira enquanto valor adicionado nas exportações de outros 
países, um indicador para frente da integração nas CGV, é a segunda maior entre os 
países desenvolvimento, principalmente por conta das exportações de insumos  e 
matérias primas. O comentário pertinente sobre estas constatações é que o Brasil não 
está totalmente fora das CGVs, mas seu lugar é mais como fornecedor de 
insumos para empresas de outras origens adicionarem mais valor na cadeia 
produtiva, do que como exportador de produtos com maior valor agregado (grifos 
nossos) (IEDI, 2013a:1). 

 
A participação do Brasil nas cadeias globais de valor, portanto, é mais fraca do 

que outras economias periféricas e semiperiféricas, e apresenta baixo nível de 

sofisticação tecnológica. De acordo com outro estudo do IEDI (2013b), “em 2010, 60% 

das exportações brasileiras, em termos de valor adicionado eram de recursos naturais, 

5% de manufaturas de baixo conteúdo tecnológico, 15% de manufaturas de média 

tecnologia, e somente 5% de manufaturas sofisticadas e 10% de serviços mais 

intensivos em conhecimento”.  

Mesmo tendo sido um receptor de um volume considerável de Investimentos 

Externos Diretos desde o início dos anos 2000, parece que tais IED se voltaram para 

etapas e atividades das cadeias de valor global de menor valor agregado e, 

“...principalmente, para aproveitar o mercado interno nos setores da indústria de 

transformação e de serviços (que somam cerca de 90% do IED ingressado).  Logo, 

há uma clara discrepância entre, de um lado, o tamanho da economia brasileira e 

seus resultados em termos de atração de IED, e de outro, o desempenho das 

exportações e a participação do país nas CVGs” (grifos nossos) (IEDI, 2013b). 

A experiência do desenvolvimento asiático, e em particular o caso da China, é 

um bom exemplo de como as articulações entre integração produtiva e 

interdependência regional podem promover uma integração produtiva virtuosa com um 

elevado grau de crescimento econômico regionalmente articulado, mesmo que 

assimetrias na apropriação do valor e do progresso técnico ainda persistam. De fato, 

O intenso comércio intra-asiático e a articulação regional de uma hierarquia entre o 

Japão, os “Tigres Asiáticos” (Coréia do Sul, Taiwan, Cingapura e Hong Kong), os 

quatro países mais dinâmicos da Associação das Nações do Sudeste Asiático 

(ASEAN 4)- Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas- a China e mais recentemente o 

Vietnam, sugere a formação de um esquema articulado de desenvolvimento 

(MEDEIROS, 2015). Não existe, entretanto, qualquer automatismo que garanta uma 

integração produtiva “virtuosa” numa cadeia de valor e, menos ainda, a integração 

produtiva articulada em direção à promoção de uma maior integração produtiva no 

âmbito do MERCOSUL e da América Latina (MEDEIROS, 2015).  

O fato dos formuladores de decisão nos ministérios da área econômica e no 

Itamaraty minimizarem os novos processos que estão ocorrendo no comércio 



internacional é justificada pelo governo pela necessidade de manter uma politica 

comercial cautelosa a fim de não prejudicar seu projeto nacional de desenvolvimento. 

Além disso, ainda de acordo com o governo, uma vez que  o país tem uma indústria 

diversificada, ele  não deveria se engajar nos acordos de cadeias produtivas, pois 

acabariam levando o país a  algum tipo de especialização no contexto produtivo, uma 

vez que cadeias de valor tratam-se de um tipo de intercâmbio entre bens, 

investimentos, serviços e tecnologia que combinam a inovação dos países 

desenvolvidos com salários baixos dos países em desenvolvimento. 

A questão central é: o Brasil deve insistir com as políticas de desenvolvimento 

das indústrias domésticas totalmente independentes das CGVs ou deve buscar criar 

um mercado regional para seus produtos, integrados em uma cadeia produtiva 

regional com os demais países, a exemplo do que ocorre na Ásia e na Europa? De 

acordo com Barbosa (2013), se os objetivos de fortalecimento da indústria nacional, 

internacionalização das empresas brasileiras e integração regional não estimularem 

mecanismos que garantam que a integração comercial regional seja um estímulo 

maior à diversificação produtiva, mudança estrutural e ao progresso técnico e que o   

Brasil esteja também integrado ao dinâmico intercâmbio da cadeia produtiva regional e 

global, “o máximo que o pais pode almejar no longo prazo é manter a produção 

industrial para o mercado interno com medidas protecionistas, para compensar a 

maior competitividade dos produtos importados” (BARBOSA, 2013). 

 

O papel do BNDES 

 

Como visto anteriormente, a característica fundamental do período analisado é 

o retorno da utilização da articulação entre as diferentes políticas públicas em torno de 

um projeto nacional, cabendo ao Estado, portanto, articular as relações público-

privado e externo-interno. Ao guiar a economia para a internacionalização das 

empresas nacionais, considerando as oportunidades que se apresentavam nos países 

vizinhos como forma também de promover a integração sul-americana, o Estado 

precisou orientar os investimentos privado para as áreas e regiões que mais lhe 

interessavam. Se, por um lado, as empresas nacionais possuem os recursos, por 

outro lado, cabe ao Estado negociar diretamente com elas, de forma a que os 

interesses privado e público sejam articulados na forma de um projeto.  A instância 

política capaz de criar o diálogo entre empresas e Estado é o MIDIC junto com um de 

seus braços mais importantes: o BNDES. Assim, foi através do financiamento para as 

atividades afins do projeto nacional que o governo criou um vinculo efetivo entre as 

instâncias públicas e privadas. (citação) 



O envolvimento entre empresas nacionais e a política externa e industrial 

durante o período analisado teve no BNDES como o principal agente articulador dessa 

relação. Assim, vários programas foram criados para a internacionalização das 

empresas brasileiras através do BNDES de forma a conceder financiamento para 

investimentos no exterior, em especial na América Latina. O BNDES oferece, por 

exemplo, o programa de apoio Finem para o suporte à aquisições e a projetos de 

implantação, expansão e modernização de empreendimentos no exterior.  

    Segundo Alem e Cavalcanti (2005),  a primeira internacionalização de uma empresa 

brasileira no âmbito da linha de internacionalização do BNDES foi realizada em 

setembro de 2005, quando o BNDES aprovou a liberação de US$ 80 milhões de 

dólares para o maior frigorífico de carne bovina do Brasil – Friboi. Foi realizada a 

compra de 85,3% da empresa argentina Swift Armour S.A. pela empresa brasileira 

Friboi, em uma operação estimada em US$ 200 milhões.  

No que diz respeito ao destino predileto das multinacionais brasileiras para 

realização de investimentos no exterior são os países da América Latina, com 

preferência para os países do Mercosul, especialmente a Argentina. Conforme o 

Ranking FDC/2010, o principal destino das transnacionais brasileiras era a América 

Latina, apresentando um índice médio de 53% de regionalidade. 

Dentro da América Latina, além da Argentina que recebeu mais de 50% dos 

investimentos destinados à região entre 2007 e 2009,  os países que mais receberam 

desembolsos do BNDES são a República Dominicana, com 19,9% dos investimentos; 

Chile, 10%; Venezuela, 9,8% e outros, com 4,7% (América Economia, nov. 2009).  

Souza (2010) relaciona alguns projetos como forma de exemplificar a dimensão 

da expansão das empresas brasileiras na região com recursos do BNDES: 

- Na Argentina, a Petrobras adquiriu o controle da Perez Compac (empresa petrolífera 

argentina), em 2003. A Camargo Corrêa, em 2005, comprou a maior fábrica de 

cimento do país, a Loma Negra. Em 2005, a JBS/Friboi adquiriu as unidades da Swift 

argentina.  A construtora Odebrecht foi contratada para projetos de ampliação de 

gasodutos (2009).  Em 2010, a Vale adquiriu os ativos argentinos da empresa anglo-

australiana Rio Tinto (Projeto Potássio Rio Colorado); e a Votorantim, que já possuía 

ações da siderúrgica AcerBrag, adquiriu 50% da Cementos Avellaneda; no setor de 

serviços, o Banco do Brasil adquiriu o Banco da Patagônia.  

- Na República Dominicana, as empresas Odebrecht e Camargo Corrêa assumiram o 

comando das principais operações no setor hidrelétrico (Hidrelétricas Pinalito, 

Palomino e Las Placetas), com o apoio do BNDES.  



- No Chile, as obras do metrô de Santiago contaram com o apoio da Instituição e, 

recentemente a Petrobras adquiriu a empresa chilena Esso Petrolera, expandindo 

seus negócios no país.  

- Na Venezuela, a Hidrelétrica La Vueltosa e o metrô de Caracas também contaram 

com recursos do banco estatal brasileiro. 

- No Uruguai, a Friboi e a Marfrig controlam mais de 70% da exportação de carne do 

país.  

- No Paraguai, estima-se que entre 90 e 95% da soja do país esteja em mãos de 

brasileiros, sem falar nas disputas em torno da Itaipu (de fato, controlada pelo Brasil).  

- No Peru, a Petrobrás é hoje o segundo maior produtor do país (aproximadamente 

100 mil barris diários); a Vale explora recursos de fosfato; a Votorantim comprou a 

maior produtora, refinaria, metalúrgica de zinco, e também a companhia mineira 

MinCo, que tem 66% das jazidas desse produto mineral; a Gerdau comprou a 

SiderPeru, maior siderúrgica do país, nestes dois últimos negócios as empresas 

contaram com recursos do BNDES.  

- No Equador, a presença da Petrobras é bastante relevante e conflitos têm surgido 

em torno da sua margem de lucro, sobretudo após a expulsão da Odebrecht do país.  

 

Conclusão 

 Como sucintamente apresentado neste trabalho, a política econômica externa, 

a partir de 2002, pautou-se pelo financiamento via BNDES, de processos de aquisição 

de empresas por parte dos grandes grupos empresariais brasileiros e incentivos à 

atuação dessas empresas em outros países, notadamente na América do Sul e na 

África. Contudo, analisando esse período sob a perspectiva das cadeias globais de 

valor, percebeu-se que o Brasil ainda não conseguiu se integrar em cadeias de maior 

valor agregado. Também pode-se afirmar que a política adotada não foi ainda capaz 

de promover uma verdadeira e necessária integração produtiva regional, que seria 

importante para o fortalecimento dos intercâmbios com os países da nossa região e, 

ao mesmo tempo, estimular o aprimoramento industrial (entendido aqui como 

passagem para processos produtivos mais complexos tecnologicamente) tanto do 

nosso país quanto de seus vizinhos. 
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