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Resumo 

A partir de 1995 a economia brasileira passou por uma série de mudanças políticas e econômicas. 

Este período coincidiu com a maior inserção das empresas brasileiras no mercado internacional, 

transformando empresas brasileiras em verdadeiros global players. Este trabalho se baseia na 

hipótese de que estas mudanças influenciaram de maneira positiva no processo de 

internacionalização das empresas brasileiras. Foram escolhidos quatro fatores macroeconômicos 

que sofreram alterações relevantes a partir de 1995 (investimento através do BNDES, a 

estabilidade de preços, abertura comercial e política industrial) e a partir de então foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de verificar se estas mudanças foram realmente 

benéficas ao processo de internacionalização.  

 

Palavras-chave: Internacionalização. Investimento. Multinacionais.  Macroeconomia. 

Desenvolvimento. 

  

 

Abstract 

Since 1995 brazilian economy has changed in a political and economic way. This period coincided 

with a greater insertion of Brazilian companies in the international market, what made it became 

new global players. This paper is based on the hypothesis that the process of internationalization 

of Brazilian companies have been influenced by these changes. Four macroeconomic factors that 

have undergone relevant changes since 1995 (investment through BNDES, price stability, trade 

liberalization and industrial policy) were chosen to be the analitycal focus of a bibliographical 

research what the objetive was to verify if these changes were really beneficial to the 

internationalization process. 
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A internacionalização dos negócios não é um fenômeno novo. Registros 

evidenciam a presença do comércio entre diferentes povos nas mais antigas civilizações. 

Entretanto, a partir do século XV, em consequência da descoberta dos novos continentes 

pelas grandes navegações, as negociações internacionais se tornaram mais frequentes e 

relevantes para as economias dos novos Estados Nacionais, dando início ao período 

Mercantilista. Ao final do século XVIII, os negócios internacionais foram novamente 

incrementados, dessa vez pela ideologia liberal, que defendeu o livre comércio 

internacional e gerou novas correntes de comércio e enormes transferências de capital, 

além de grande migração humana.  

Contudo, as atividades transnacionais se intensificaram de fato ao final do século 

XIX, em decorrência do desenvolvimento das ferrovias, meios de comunicações e o navio 

a vapor. Esta nova forma de internacionalização, que contava com a presença de 

subsidiárias diretas, aquisições ou parcerias, se intensificou após a Segunda Guerra 

Mundial, que deu origem à uma nova ordem mundial chefiado pelos Estados Unidos. 

 O manual de balanço de pagamentos do Fundo Monetário Internacional (FMI) 

considera cinco categorias de investimento: a) investimento direto; b) investimento em 

carteira; c) derivativos; d) outros investimentos; e) ativos em reserva. Entre estes, o 

investimento direto é definido como o investimento internacional realizado pelo residente 

de uma economia tendo controle ou um grau significativo de influência sobre a gestão de 

uma empresa, que por sua vez, reside em uma outra economia (FMI, 2009). 

Até o fim da década de 1960, a inserção das empresas brasileiras no mercado 

internacional esteve praticamente restrita à esfera comercial, caracterizada 

principalmente pela exportação de commodities agrícolas e minerais. Até o início da 

década de 1970, o Brasil contava apenas com duas empresas multinacionais. A partir de 

1970 outras empresas continuaram o processo, porém neste período o objetivo destas 

pioneiras do processo de internacionalização era aumentar sua presença nos mercados em 

que já se havia conquistado forte presença exportadora.  

Na década de 1980, as empresas do setor de engenharia e construção civil e 

algumas do setor industrial deram continuidade a este processo de internacionalização 

objetivando, principalmente, buscar novas perspectivas diante do cenário de crise 

financeira da economia brasileira daquele período. Nesta fase foi característica dos 

investimentos brasileiros no exterior a concentração geográfica de investimentos, bem 

como a pequena base de empresas investidoras (MARINHO, 2013). 
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Contudo, foi apenas na década de 1990 que a internacionalização de base 

produtiva acentuou-se efetivamente, em virtude das mudanças ocorridas no cenário 

internacional, no processo da globalização e na macroeconomia brasileira. Embora os 

fluxos de IDE brasileiros dos anos 1990 não tenham sido tão expressivos, o acréscimo 

obtido neste período alterou drasticamente o padrão de inserção comercial praticado pelas 

firmas nacionais (HIRATUKA; SARTI, 2011).   

Em relação ao fluxo de investimentos direto no Brasil, nota-se que até o final da 

década de 1990 os valores foram pouco expressivos (Figura 1). Um pico é evidenciado 

em 2006, que também é o único ponto onde o IDB supera o IDE no Brasil. Segundo a 

Fundação Dom Cabral (2011), o aumento do IDB neste ano foi consequência da aquisição 

da empresa canadense Inco pela Vale. Embora o ano de 2007 tenha apresentado uma 

queda em relação ao ano anterior, foram realizadas 66 operações de aquisição neste ano, 

cujo as principais foram as aquisições da Chaparral Steel e da Qanex pela Gerdau e Swift 

Armour pela JBS-Friboi. Já em 2008, várias empresas brasileiras como Gerdau, JBS-

Friboi, Marfrig, Petrobras, Vale e Magnesita, realizaram aquisições no exterior 

(FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2008, 2009).  

 Em 2009, as incertezas provocadas pela crise econômica mundial reduziram 

consideravelmente o IDB, levando a um saldo negativo de US$ 10 bilhões. Este saldo 

negativo caracteriza o desinvestimento das transnacionais brasileiras no exterior, em que 

as vendas de ativos e redução das operações no exterior superaram as aquisições e 

participações. A inversão do quadro se apresentou no ano seguinte, quando chegou 

atingiu o terceiro maior valor do período, evidenciando que a competição internacional 

foi incorporada às estratégias de longo prazo dessas empresas e a consequente tendência 

de crescimento no mercado mundial (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2010, 2011).  
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Figura 1 - Fluxo de investimentos direto do Brasil (1995-2010) - US$ milhões 

 

Fonte: Balanço de pagamentos - Banco Central do Brasil 

 

 

Uma das maneiras de apresentar a maior inserção das empresas brasileiras no 

mercado global é levar em consideração o ano da primeira internacionalização das 

multinacionais brasileiras. A Figura 2 indica que as décadas de 1940, 1950 e 1960 foram 

relativamente insignificantes neste processo. Apenas em 1970 foi iniciado um crescente 

avanço de inserções das empresas brasileiras no mercado exterior, porém foi a partir da 

década de 1990 que este comportamento se intensificou. Entre as 64 empresas 

multinacionais brasileiras existentes até 2010, apenas 14 se internacionalizaram 

anteriormente à década de 1990. Entre 1990 e 2000, o número de empresas multinacionais 

brasileiras mais que dobrou, passando de 14 para 32. Na década seguinte o 

comportamento repetiu, passando de 32 multinacionais para 64.  

Figura 2 - Década da primeira internacionalização das empresas brasileiras  

(1940-2000) 

 

Fonte: Fundação Dom Cabral (2016). 
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 A década de 2000 foi o período em que o país buscou recuperar este tempo perdido 

através de uma maior inserção no mercado global. Os resultados neste período foram 

muito mais expressivos que na década anterior, mesmo com as dificuldades enfrentadas 

durante períodos de instabilidade na economia mundial. A partir de então, constatou-se a 

tendência de incremento no grau de internacionalização das multinacionais brasileiras, 

assim como o aumento do número de empresas brasileiras multinacionais, devido às 

vantagens proporcionadas pelo processo de internacionalização, como acesso a novos 

mercados e fontes de recursos produtivos, financeiros e tecnológicos. 

 O ambiente internacional, a esta altura já caracterizado como uma economia 

global, em consonância às próprias reformas instituídas na economia brasileira foi o 

verdadeiro ensejo para que a economia brasileira alterasse definitivamente a sua maneira 

de inserção no mercado internacional. Este trabalho a intensificação do processo de 

internacionalização às mudanças na conjuntura econômica brasileira e procura responder 

qual a relevância dos fatores macroeconômicos na decisão de internacionalização das 

empresas brasileiras. Para isso analisou-se quatro fatores macroeconômicos: o 

financiamento realizado pelo BNDE, a estabilidade de preços após o Plano Real, a 

abertura comercial e a política industrial. 

 Para alcançar o objetivo proposto foi delineada a seguinte estrutura para o 

texto: além desta introdução, o texto compõe-se de outras seis seções. A segunda seção 

evidencia as teorias explicativas do processo de internacionalização das empresas, 

enfatizando a teoria do paradigma eclético de Dunning e a teoria do Investment 

Development Path (IDP) de Dunning e Narula; A terceira seção apresenta o papel do 

BNDES como financiador do processo de internacionalização das empresas brasileiras. 

A quarta seção trata da influência da estabilização de preços após o Plano Real para este 

processo. A quinta seção evidencia os impactos da aberta comercial para a 

internacionalização produtiva das empresas brasileiras. A sexta seção destaca o suporte 

dado pela política industrial neste processo.  Por fim, tece as considerações finais    
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Internacionalização produtiva das empresas: considerações conceituais  

 

 Atualmente não existe uma única teoria que explique o processo de 

internacionalização de empresas de maneira isolada. Quando a Segunda Guerra Mundial 

chegou ao fim e muitas empresas passaram a desenvolver suas atividades no exterior, 

surgiram diversos estudos cujo objetivo era compreender esta nova realidade.  

 Entre as teorias clássicas da internacionalização de empresas, o Paradigma 

Eclético de Dunning foi escolhido como referencial teórico para este trabalho, uma vez 

que o trabalho se propõe a analisar fatores macroeconômicos e o paradigma eclético, 

complementado com a teoria do Investment Development Path (IDP) de Dunning e 

Narula (1996), leva a compreender a maneira como cenário macroeconômico de cada país 

o torna mais propício à recepção e emissão do investimento direto no exterior.  

 

O Paradigma Eclético de Dunning 

 O conceito de paradigma eclético foi utilizado pela primeira vez por John Dunning 

em 1976, no Simpósio Nobel em Estocolmo. O objetivo era oferecer uma fundamentação 

abrangente, capaz de identificar e avaliar o nível de significância dos fatores que 

influenciam tanto o ato inicial da produção internacional como o crescimento da mesma 

(DUNNING, 1988). A teoria do paradigma eclético é uma teoria que aborda 

essencialmente a produção realizada em um país estrangeiro (receptor) por meio do 

investimento direto estrangeiro (IDE) do país emissor.  

 Uma explicação completa das atividades de produção transnacionais demandava 

um embasamento em várias vertentes da teoria econômica. O paradigma eclético foi a 

teoria capaz de integrar diferentes abordagens teóricas, até então independentes e com 

diferentes perspectivas explicativas, em uma única teoria para explicar o processo de 

internacionalização das empresas.  

 A origem do paradigma eclético remonta ao ano 1958, em sua tese de doutorado 

intitulada American investiment in British manufacturing industry. Sobre a sua tese e o 

princípio do paradigma, Dunning (2001) explica que durante as décadas de 1940 e 1950 

foram publicados trabalhos onde demonstrava-se que a "produtividade do trabalho em 

indústrias americanas eram, em média, de 2 a 5 vezes maior que a produtividade do 

trabalho nas indústrias inglesas" (DUNNING, 2001, p. 173, tradução nossa). 
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 A questão levantada por Dunning na época foi, se a maior produtividade 

americana era consequência dos recursos nacionais e imóveis ou se eram reflexo de um 

melhor gerenciamento de recursos pelos americanos. Segundo Dunning (2001), se a 

primeira hipótese fosse verdadeira, as empresas americanas no Reino Unido teriam 

desempenho inferior às suas concorrentes britânicas e, consequentemente, também 

inferior às empresas sediadas nos Estados Unidos. Por outro lado, se a segunda hipótese 

fosse verdadeira, as empresas americanas no Reino Unido teriam desempenho superior 

às concorrentes britânicas e melhor ou igual às empresas sediadas nos Estados Unidos. 

 Entretanto, o que se verificou na realidade foi que as filiais americanas no Reino 

Unido eram menos produtivas que as filiais dos Estados Unidos, porém, ainda assim mais 

produtivas que as concorrentes britânicas (DUNNING, 2001). Este fenômeno levou 

Dunning a concluir que a diferença de produtividade entre os dois países eram 

parcialmente explicados tanto pelas vantagens de propriedade (ownership) quanto pelas 

vantagens de localização (location). Neste momento já estavam definidos dois dos três 

subparadigmas OLI (ownership, location e internalisation).  

As vantagens de propriedade (O) estão relacionadas aos ativos tangíveis e 

intangíveis das empresas, tais como marcas, capacidade tecnológica e capital humano.  

São as vantagens de propriedade (O) que permitem o melhor aproveitamento das 

vantagens de localização (L) oferecidas pelos países, tais como a infraestrutura, a 

dimensão do mercado consumidor, o nível de desenvolvimento econômico, a 

disponibilidade dos recursos naturais, mão de obra, sistema tributário, dentre outras, em 

que não existe a possibilidade de transportar de um país para outro. Posteriormente, 

Dunning chegou à conclusão que para explicar de maneira mais completa o processo de 

internacionalização das empresas seria necessário também considerar os motivos que 

influenciam na decisão entre internalizar a produção (internalisation) ou conceder 

direitos de produção para terceiros através do mercado (DUNNING, 2001).  

 Dunning (1995) responsabiliza as imperfeições de mercado pelas vantagens da 

internalização. Estas imperfeições do mercado podem ser de dois tipos. A primeira são as 

falhas estruturais do mercado, em que os agentes podem falsear as condições de oferta e 

demanda. A segunda é denominada pelo autor de fracassos endêmicos de mercado 

(endemic market feilures). São exemplos de fracassos endêmicos de mercado a assimetria 

de informações, rigidez de ativos, incerteza, externalidades, oportunismo dos agentes e 

outras características comuns às transações no mercado internacional. 
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 Dessa forma, o paradigma afirma que quanto maiores estas imperfeições de 

mercado supracitadas e os custos de transação, maiores as vantagens de internalizar (I). 

É possível afirmar que estas imperfeições de mercado são a própria razão da existência 

do paradigma eclético, pois ainda que existissem as vantagens de propriedade (O) e 

localização (L), sem as vantagens de internalização (I) seria preferível para as empresas 

o licenciamento ao invés da exploração interna da atividade por meio de empresas 

subsidiárias.  

 Formuladas as vantagens de internalização (I), estava finalmente composto do 

tripé do paradigma OLI, que utiliza dos três sub-paradigmas, combinados em diferentes 

proporções, para compreender a atuação das empresas multinacionais. De modo geral, o 

paradigma eclético explicou que uma empresa realiza o investimento direto no exterior 

quando combina suas vantagens competitivas com as vantagens de localização, 

preferindo a internalização como um caminho para redução de incertezas e custos de 

transação. 

 

The Investment Development Path - IDP 

 O Investment Development Path (IDP) consiste em um modelo que associa o 

investimento direto estrangeiro (IDE) dos países ao seu nível de desenvolvimento em 

comparação ao resto do mundo. A teoria de Dunning e Narula (1996), propõe cinco 

estágios em que um país pode ser classificado, a depender do seu nível de 

desenvolvimento econômico, que fará com que o país possua maior propensão a ser um 

receptor ou emissor de investimento estrangeiro. Tal propensão está bastante relacionada 

ao paradigma eclético de Dunning, uma vez que a teoria IDP analisa a forma como o IDE 

se comporta diante de modificações nas vantagens OLI, anteriormente propostas no 

paradigma eclético e que está diretamente associada aos fatores macroeconômicos de 

cada país.  

 Dessa forma, quando o país se desenvolve, provocando alterações nas vantagens 

OLI, as condições encaradas pelas empresas nacionais e estrangeiras também sofrem 

alterações, de tal modo que influenciam diretamente os fluxos de IDE. Segundo a teoria 

IDP, existem cinco categorias em que os países podem ser classificados. A seguir serão 

descritas as características de cada uma dessas fases, tal como apresentadas por Dunning 

e Narula (1996). 
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Figura 3 - Estágios do IDP segundo Dunning e Narula (1996) 

 

Fonte: Dunning e Narula (1996). Adaptações da autora. 

* Investimento Direto Brasileiro no Exterior 

** Investimento Direto Estrangeiro (Recebido pelo Brasil) 

*** Investimento Direto Brasileiro no Exterior Líquido 

 

  

 No primeiro estágio se enquadram os países menos desenvolvidos com pequeno 

volume de IDE. São exclusivamente receptores de IDE, pois o seu nível desenvolvimento 

contribui apenas para vantagens de localização relacionadas a exploração de recursos 

naturais e baixo custo de mão de obra sem qualificação. Trata-se de países carentes de 

um bom sistema de transporte e comunicação, com educação precária e renda per capta 

abaixo da média mundial. Estes são elementos que fazem com que a maioria das 

multinacionais prefira abordar estes países do primeiro estágio de desenvolvimento 

através de exportações e importações ou outros meios que não envolvam o IDE e nenhum 

tipo de responsabilidade societária (DUNNING; NARULA, 1996).  

 O segundo estágio é marcado por um modesto aumento no nível de 

desenvolvimento em relação ao estágio anterior. A medida que o país se desenvolve, as 

vantagens específicas de localização surgem com mais intensidade. O mercado 

doméstico, por exemplo, nesta fase cresce em tamanho e poder de compra, tornando a 

produção local pelas empresas estrangeiras uma alternativa mais viável. O IDE líquido, 

no entanto, permanece negativo.  

 O terceiro estágio é marcado pela redução gradual do IDE recebido pelo país e 

pelo aumento do IDE emitido, mas ainda são receptores. Nesta fase os consumidores 

passam demandar produtos de melhor qualidade e parte dessa demanda será atendida pelo 

próprio mercado doméstico, que neste estágio se apresenta muito competitivo. As 

vantagens de propriedade aumentam e se tornam menos dependentes da ação 
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governamental devido ao maior grau de multinacionalização e pela habilidade em 

gerenciar ativos em diferentes países.  

 No quarto estágio o IDE emitido pelo país continua a crescer a taxas superiores 

que o IDE recebido, o que faz com o que o país se torne um investidor líquido de capital. 

As empresas nacionais agora são detentoras de grandes vantagens de propriedade com 

capacidade de competir tanto interna quanto externamente. Os produtos para exportação 

característicos dos países no quarto nível são aqueles intensivos em capital, pois neste 

estágio o custo do fator capital torna-se inferior ao custo do fator trabalho (DUNNING; 

NARULA, 1996).  

 O último estágio é caracterizado por grandes volumes de IDE enviados e 

recebidos, de modo que o IDE líquido varia em torno de zero, podendo variar negativa 

ou positivamente, a depender da evolução das taxas de câmbio e dos ciclos econômicos. 

Neste estágio, as vantagens de propriedade das empresas multinacionais dependerão cada 

vez menos dos recursos naturais do seu país e cada vez mais da sua capacidade em 

adquirir ativos e de usufruir das suas vantagens eficientemente. A capacidade de cada 

país em acumular tecnologia e manter um crescimento econômico contínuo dependerá 

cada vez mais da capacidade das suas EMN em coordenar seus recursos e capacidade a 

nível regional e global.  

 A explicação dos cinco estágios pode dar ao modelo IDP a aparência de 

linearidade, entretanto progresso entre os estágios não ocorre de maneira automática. Um 

país que chega ao segundo estágio, não possui nenhuma garantia de que atingirá o terceiro 

estágio em algum momento e poderá, inclusive, regredir para o estágio anterior. O modelo 

IDP pode ser interpretado como uma perspectiva macroeconômica do paradigma eclético, 

que ilustra precisamente a importância das vantagens OLI no posicionamento dos países 

quanto ao investimento internacional.  

Ao associar o aumento do IDE brasileiro no exterior às teorias do Paradigma 

Eclético e do IDP, é possível perceber que o período analisado neste trabalho pode ser 

interpretado como um período de transição, onde o Brasil potencializa suas vantagens 

OLI e ultrapassa estágios do modelo IDP. No início da década de 1990, quando o Brasil 

ainda não realizava um volume não significativo de IDE, mas a política macroeconômica 

torna-o mais atrativo para o investimento estrangeiro, o país passa do primeiro para o 

segundo estágio de desenvolvimento de acordo ao modelo. Já na década de 2000, o Brasil 

apresenta aumento significativo no IDE realizado nos países estrangeiros, assim como no 
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IDE recebido de outros países. Entretanto o IDE recebido não apresenta a estabilidade 

necessária para caracterizar um país do terceiro estágio de desenvolvimento. Apesar de 

em 2006 ter se apresentado como um investido líquido, este comportamento não se 

verifica nos anos posteriores, o que leva a concluir que o país ainda não alcançou o quarto 

estágio. Este cenário leva a concluir que o Brasil está em um período de transição do 

segundo para o terceiro estágio, onde ainda falta a estabilização do IDE recebido em 

patamares elevados e a continuidade do aumento do IDE emitido pelo Brasil a taxas 

crescentes. 

 

 

O BNDES como financiador da internacionalização produtiva das empresas 

brasileiras 

 

 Criado em 1952 pela Lei 1.628, vinculado ao Ministério da Fazenda, o Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) tinha como propósito de financiar 

projetos para o desenvolvimento regional. Neste momento inicial, os projetos do BNDE 

estavam estritamente relacionados ao financiamento de infraestrutura, porém ao passar 

do tempo adaptou-se às mudanças na conjuntura da economia nacional. Como exemplo, 

em 1982, passou a incentivar não apenas o crescimento econômico, como também o 

desenvolvimento social, levando ao acréscimo do "S" à sigla. 

 Em meados a década de 1980, o planejamento de longo prazo do BNDES havia 

mudado drasticamente. O plano estratégico praticado neste período privilegiou os setores 

de ponta, como informática, microeletrônica, química fina, microbiologia e novos 

materiais. Já em 1990, as privatizações ganharam sua vez quando o BNDES assumiu o 

controle do Programa Nacional de Desestatização (PND).  

 Apenas em 1990 o BNDES deu o primeiro passo em direção ao maior suporte às 

multinacionais brasileiras, com o apoio às exportações de produtos com maior valor 

agregado. Foi neste ano que a FINAME, subsidiária do BNDES, criou a linha Finamex, 

que previa o financiamento de bens de capital para exportação (GUIMARÃES et al, 

2014). À medida que o processo de globalização se tornou uma realidade, o BNDES 

precisou desempenhar seu papel de agente provedor do desenvolvimento dando maior 

respaldo à inserção brasileira no comércio internacional.  

 A abertura comercial brasileira em 1995 abriu um novo leque de possibilidade 

para a atuação do banco, que persistiu com o incentivo às exportações. Em 1997, a linha 
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Finamex, que passou a chamar-se BNDES Exim, ampliou sua linha de financiamento ao 

incluir não apenas bens de capital, como também serviços de engenharia, produtos 

químicos, têxteis, eletrônicos, calçados, couro e alimentos. Paiva (2012) afirma que em 

2000 os desembolsos do BNDES correspondiam a cerca de 5,6% das exportações 

brasileiras, ante 0,8% em 1996. Além disso, em 2000 o valor destinado às exportações 

correspondiam a 25% do total liberado pelo banco. Como resultado, a balança comercial 

brasileira manteve-se equilibrada em 2001.  

 Até 2002 o apoio à internacionalização de empresas realizado pelo BNDES foi 

apenas de maneira indireta, uma vez que o destino do crédito concedido pelo banco a 

estas empresas não eram especificados e dependeria do plano de ação de cada empresa 

beneficiária. Apenas em 2002, com a aprovação das diretrizes para o financiamento das 

empresas brasileiras no exterior, o BNDES realizou pela primeira vez para o Brasil, 

estímulo efetivo à inserção das empresas brasileiras no mercado internacional (ALEM; 

CAVALCANTI, 2005). Em 2003, houve a apresentação de uma nova legislação para o 

banco, onde segundo o artigo 9º, inciso II, está previsto o apoio aos investimentos no 

exterior devem beneficiar exclusivamente as empresas de capital nacional.  

 Na origem, as diretrizes determinavam que a empresas beneficiárias deveriam ser 

empresas brasileiras necessariamente exportadoras que desempenhassem atividades 

industriais e de bens de consumo ou bens de capital. Posteriormente foram feitas 

alterações que permitiram o acesso à linha de financiamento por parte das empresas e 

subsidiárias brasileiras, independente da atividade econômica, desde que o maior 

acionista seja de capital nacional (GUIMARÃES et al, 2014).  

 Além disso, a princípio o acesso à linha do BNDES estava condicionada ao 

cumprimento de requisitos de desempenho pela empresa beneficiária, como por exemplo 

o aumento das exportações e a criação de novos empregos no Brasil. Em 2005 esses 

condicionantes ganharam mais flexibilidade e, não por coincidência, este foi o ano em 

que esta linha passou a ser utilizada pelas empresas (CNI, 2014).  

 Para complementar seu novo posicionamento, o BNDES criou um Grupo de 

Trabalho (GT) para realizar pesquisas sobre o tema com o objetivo de produzir 

conhecimento a respeito das intenções e estratégias das empresas brasileiras que buscam 

o apoio para investir no exterior. Dentre várias informações recolhidas pelo GT, 

descobriu-se que, embora o principal objetivo dessas empresas fossem o aumento das 

exportações, a realização do IDE era um importante meio para isso. Tal relação de 
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dependência advém da necessidade de criação de bases no exterior para gestão de estoque, 

vendas locais, assistência técnica e promoção comercial.  

 Embora o BNDES já tivesse apoiado a internacionalização de outras empresas por 

meio de participação acionária, apenas em 2005 foi criada uma linha de crédito específica 

para a internacionalização de empresas. No mesmo ano foi aprovado o primeiro 

financiamento do BNDES em sua linha de internacionalização, que consistiu no 

recebimento de US$ 80 milhões pela Friboi para a compra de 85,3% da empresa argentina 

Swift Armour S.A (ALEM; CAVALCANTI, 2005). Segundo Carvalho (2014), a Friboi 

voltou a tomar um novo empréstimo em 2008, desta vez com valor superior a um bilhão 

de reais e, já em 2009, um novo empréstimo com valor de aproximadamente R$ 3,5 

bilhões. Ambos voltados à estratégia de internacionalização.  

 Em 2009 foi a vez do setor farmacêutico, com a aquisição de 95% da argentina 

Quesada pela brasileira Eurofarma (PIMENTEL et al, 2014). O objetivo da empresam era 

tornar-se uma das três maiores empresas farmacêuticas do Brasil e atingir 90% do 

mercado latino americano. Neste mesmo ano, a Bematech teve aprovada a liberação de 

R$ 30 milhões para, entre outras finalidades, o financiamento da aquisição da empresa 

americana LogicControls (CARVALHO, 2014). Além disso, a Bematech já havia 

realizado outras aquisições em 2008, que foram financiadas por meio da emissão de ações 

primárias. Neste caso, vale ressaltar que a empresa de automação comercial teve neste 

período o BNDES como um dos principais acionistas (G1, 2009).  

 As empreiteiras brasileiras também foram bastante beneficiadas pelo BNDES. 

Empresas como Odebretch, Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez aumentaram 

significativamente sua participação na região sul-americana durante a década de 2000 

devido aos incentivos do banco. Estas empresas se tornaram mais competitivas em 

comparação às concorrentes internacionais, pois ao participar de um processo de 

concorrência pública, elas já levavam o financiamento aprovado pelo BNDES (GAZETA 

MERCANTIL, 2006, apud LUCE, 2007).  

 Além do apoio direto à internacionalização de empresas, o BNDES também 

contribuiu neste processo através do apoio indireto, caracterizado pelo financiamento do 

aumento da capacidade produtiva dessas empresas e investimento em P&D. Com o 

aumento da capacidade produtiva interna, estas empresas puderam alcanças as vantagens 

de propriedade, tais como descritas no Paradigma Eclético de Dunning. 
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 Em busca de atender as novas demandas surgidas a partir das mudanças marcantes 

na economia mundial e brasileira, cada vez mais interconectada comercial e 

financeiramente, foi necessário ao BNDES que se adaptasse a uma economia mais aberta 

e dinâmica. A partir de então, iniciou-se uma nova etapa do apoio do BNDES à inserção 

internacional das empresas brasileiras mediante à internacionalização do próprio banco 

(GUIMARÃES et al, 2014).  

 Esta nova etapa foi iniciada em 2007, a partir da autorização de abertura um 

escritório no Uruguai, que concretizou-se dois anos depois. Já em 2009, houve a criação 

da Área Internacional, cujo objetivo consistiu na melhoria na captação de recursos e 

relacionamento institucional internacionais, e uma subsidiária em Londres.  

 Segundo Guimarães et al (2014) o BNDES seguiu uma tendência já praticada 

pelos principais bancos de desenvolvimento do mundo, que tiveram como principais 

motivações para a internacionalizações fatores como o acesso ao capital com redução nos 

custos, o apoio à inserção internacional de empresas nacionais e o aprofundamento de 

relações com outros bancos.   

 Aos exemplos mencionados, somam-se outros casos que, por motivos da 

divulgação restrita pelo BNDES a respeito da real significância do seu papel na 

internacionalização das empresas brasileiras, não puderam ser explorado mais 

minuciosamente. Também não há divulgação pública a respeito de valores dos 

financiamentos realizados nas demonstrações financeiras do banco. Contudo, não é 

preciso conhecê-los todos para concluir a intensificação no processo de 

internacionalização de empresas. Conclui-se que as empresas mais internacionalizadas do 

Brasil tornaram-se clientes tradicionais do BNDES após a remodelagem nas áreas de 

atuação e prioridades do banco, que passaram a apoiar de maneira direta ou indireta a 

maior inserção das empresas brasileiras no comércio internacional em resposta a uma 

tendência geral à globalização.   

 

 

Estabilidade de preços e internacionalização de empresas 

 

 Já no início da década de 1990, a inflação era superior a 80% ao mês e o 

crescimento econômico era pífio. Até 1994 o Brasil havia passado por nada menos que 

cinco planos frustrados de estabilização de preços. Segundo Filgueiras (2006), o Plano 
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Real se constituiu de duas vertentes principais: O Consenso de Washington, que procurou 

fixar diretrizes para a estabilização e desenvolvimento das economias latino-americanas, 

e o Plano Cruzado, devido às discussões que tiveram ao seu entorno, principalmente no 

que diz respeito à inflação inercial.  

 O Consenso de Washington, realizado em novembro de 1989, sugeriu a 

manutenção de um estado mínimo, onde vigoraria a contenção dos gastos públicos, 

dolarização da economia, privatizações e abertura comercial (FILGUEIRAS, 2006). As 

medidas sugeridas pelo “consenso” serviram a partir de então como uma série de regras 

que deveriam ser respeitadas pelas economias periféricas em troca do apoio político e 

econômico dos governos centrais.  

 O Plano Real foi fortemente baseado no diagnóstico da inflação inercial, que leva 

em consideração dois fatores que interferem no processo inflacionário. O primeiro desses 

fatores seriam os choques, que provocam a alteração dos níveis inflacionários. O segundo, 

característico da inflação inercial, é a tendência. A tendência faz com que a taxa de 

inflação passada se perpetue ao futuro nos mesmos patamares (GREMAUD, 2007). Dessa 

forma, um plano de estabilização bem sucedido seria aquele capaz de romper a tendência 

e cuidar para que não houvesse novos choques inflacionários.   

 O Plano Real foi composto por três fases distintas. A primeira fase consistiu no 

ajuste fiscal no intuito de equilibrar as contas do governo. Na segunda fase a economia 

foi indexada à Unidade Real de Valor (URV), que deveria funcionar como um padrão 

estável de valor. Já na terceira fase, a nova moeda seria emitida em substituição à URV.  

 O ajuste fiscal foi composto pelo corte de despesas, aumento dos impostos e 

diminuição nas transferências do governo. O objetivo destas medidas era promover o 

equilíbrio orçamentário, de modo que não houvesse novas pressões inflacionárias no 

futuro (GREMAUD, 2007). As medidas desta primeira fase deveriam ser interpretadas 

como medidas temporárias que possibilitariam um maior fôlego fiscal ao governo durante 

sua vigência. Ainda assim, as mudanças introduzidas nesta primeira fase do plano não 

foram capazes de assegurar o equilíbrio fiscal sequer em 1995, porém a ausência de ajuste 

fiscal não impediu a queda da inflação, como será demonstrado ao longo deste capítulo.  

A segunda fase do Plano Real foi iniciada já em fevereiro de 1994, com a criação 

da URV. Nesta altura era aceita a ideia de que para acabar com a inflação era preciso 

eliminar a “memória inflacionária”. Contudo, ao invés de optar por fazer isso através do 

congelamento de preços, como em tentativas anteriores, a estratégia seria realizar uma 
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desindexação voluntária com uma quase moeda que reduziria o período de reajuste dos 

preços (CASTRO, 2006).  

A URV não foi uma nova moeda, mas exerceu uma das funções da moeda, a de 

medida de valor, pois atuava apenas como um indexador para contratos, enquanto o 

cruzeiro real permanecia como meio de pagamento. Após a substituição da URV pela 

nova moeda, o real, quando todos os preços da economia estivessem convertidos em 

URV, a nova moeda seria utilizada como meio de pagamento e, após a queda esperada da 

inflação, também como reserva de valor (SOUZA, 2007). 

Após 1º de Março de 1994 passou a vigorar a URV, com paridade de 1 para 1 em 

relação ao dólar. Assim, com os preços em URV, no momento em que as transações eram 

realizadas, o preço em URV era convertido em CR$ de acordo à cotação do dia. Dessa 

forma, embora a antiga moeda ainda sofresse os efeitos da inflação, a unidade de conta 

estaria livre (GREMAUD, 2007). 

O processo de indexação gradual da economia foi de importância fundamental 

para o êxito do plano. Se os preços fossem convertidos da velha moeda diretamente para 

a nova moeda, parte desses preços teria sofrido reajuste recente enquanto outros se 

encontrariam ainda em defasagem. Nessas circunstâncias, a interrupção abrupta do 

processo inflacionário surpreenderia parte dos preços em seu momento de pico e a outra 

parte em seu valor de vale, de modo a promover nova pressão inflacionária.  

A terceira fase foi a emissão da nova moeda, o real, após quatro meses de 

conversão de contratos. Em 1º de julho de 1994, o governo passou a emitir o real, cuja 

taxa de conversão foi de 1 R$ para 2.750 CR$. Neste momento estava realizada a reforma 

monetária, instituindo o real como moeda oficial do país.  

 Durante o Plano Real a taxa de juros elevada e a taxa de câmbio apreciada também 

foram grandes aliadas no combate à inflação. Entre 1994 e 1998, o governo brasileiro 

adotou a “âncora cambial”, que atrelou o valor da moeda nacional ao dólar americano. A 

taxa de câmbio influenciou diretamente na estabilidade de preços, porque com a 

valorização da moeda nacional as importações tornaram-se mais baratas. Sendo assim, 

diante da competição de produtos estrangeiros, seria mais difícil que o produtor nacional 

aumentasse seus preços.  A elevação da taxa de juros, por sua vez, manteve a economia 

interna desaquecida, pois a expansão monetária e a expansão do consumo, num cenário 

de estoques limitados, poderiam ocasionar novos aumentos de preços (BORGES; 

CHADAREVIAN, 2010).  



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A influência de fatores macroeconômicos na internacionalização produtiva das empresas 

brasileiras no período 1995 a 2010 

 

 

17 

 Contudo, esta era uma estratégia que se tornaria onerosa para a economia 

brasileira ao passar do tempo. A âncora cambial estava provocando o aumento do passivo 

externo do país, o que se pretendia combater utilizando as elevadas taxas de juros para 

atrair capitais externos. Em consequência, o que se verificou foi o aumento da despesa 

financeira e piorou a relação entre dívida pública e PIB (GIAMBIAGI, 2006). Portanto, 

a manutenção desta política econômica estava condicionada à existência de espaço para 

ampliação do endividamento, tanto externo quanto público. Tal espaço foi reduzindo 

gradativamente, até deixar de existir em 1998, quando o resto do mundo deixou de 

financiar o Brasil. Por isso, em 1999, o déficit na balança de pagamentos levou à 

desvalorização da moeda nacional, o que fez com que o governo adotasse o sistema de 

flutuação controlada do câmbio (BORGES; CHADAREVIAN, 2010).   

 A política de privatizações também foi um dos elementos presentes na 

composição do Plano Real, uma vez que possibilitaram a redução da dívida pública. De 

acordo aos dados do BNDES citado por Giambiagi (2006, p. 186), “a receita acumulada 

da venda de empresas estatais atingiu cerca de US$ 100 bilhões, com picos anuais de US$ 

28 bilhões em 1997 e US$ 38 bilhões em 1998”.  

 Já em 1994, Bresser Pereira chamou atenção à superioridade do Plano Real em 

comparação aos seus antecessores. Segundo este autor, os planos anteriores haviam 

fracassado ou porque não tiveram apoio político ou porque não levaram em conta de 

maneira satisfatória a inércia inflacionária e o ajuste fiscal, o que não era o caso do Plano 

Real. Segundo o autor, os planos que se basearam no ajuste fiscal, ignoraram a inércia 

inflacionária, como o Plano Delfim III (1983) e o Plano Collor I (1990). Por outro lado, 

outros planos haviam se baseado na inércia inflacionária, ignorando o ajuste fiscal, como 

o Plano Cruzado (1986). Ao enfrentar a inércia, o Plano real também foi inovador, pois 

deixou para trás a ideia mais simples de congelamento de preços utilizada em planos 

anteriores e optou por uma ideia mais complexa com a adoção de uma dupla moeda 

(PEREIRA, 1994). A figura 4 demonstra claramente a superioridade do Plano Real em 

comparação aos planos anteriores. 
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Figura 4 - Taxas de inflação mensal (IGP-DI) brasileira de 1980 a 1996 

 

Fonte: FGV apud Fontes, Arbex e Silva Jr. (1998).  

 

  

 Na segunda metade da década de 1990, a forma com que a economia brasileira se 

relacionava com o mercado externo se transformou por completo. As medidas do Plano 

Real asseguraram às empresas brasileiras a capacidade de empreender rapidamente em 

novas estratégias de modernização e expansão das suas atividades, de forma a recuperar 

o tempo perdido. O controle inflacionário foi primordial neste processo, uma vez que 

proporcionou maior estabilidade macroeconômica e a consequente possibilidade de 

planejamento de investimentos em longo prazo, indispensável ao processo de 

internacionalização produtiva (CASEIRO, 2014). 

Em suma, o Plano Real propiciou a retomada do consumo e estabilidade 

econômica, que por sua vez desencadearam alterações positivas no nível de produtividade 

e investimento das empresas brasileiras. Sendo assim, as mudanças da economia 

brasileira em conjunto com as próprias mudanças no contexto internacional fizeram com 

que as empresas brasileiras considerassem sua internacionalização como uma estratégia 

de crescimento. Houve, a partir de então, a reestruturação das estratégias dessas empresas 

no intuito de se enquadrar melhor ao novo ambiente de competição internacional no qual 

estavam inseridas. 

 

 

Impactos da abertura comercial sobre a internacionalização de empresas brasileiras 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A influência de fatores macroeconômicos na internacionalização produtiva das empresas 

brasileiras no período 1995 a 2010 

 

 

19 

 

 Após quase quatro décadas de uma política industrial baseada na Industrialização 

por Substituição de Importações (ISI), que consistia na adoção de barreiras comerciais, 

tarifárias ou não, foi dado início ao processo de abertura comercial do Brasil, no início da 

década de 1990.  Caseiro (2014) divide este processo em duas fases distintas. A primeira, 

que se estende até 1994, esteve baseada nas privatizações, na liberalização financeira e 

no corte dos gastos públicos, mas não será tratada detalhadamente neste trabalho, pois 

precede o período observado neste trabalho. A segunda fase, iniciada a partir de junho de 

1994, incluiu também o foco na estabilidade macroeconômica, no estímulo à entrada de 

capitas estrangeiros e reafirmou as iniciativas de liberalização financeira e corte dos 

gastos públicos, iniciadas no período anterior.  

 Outro fator relevante foi a redução da alíquota de importações, tal como descrita 

por Moreira e Correa (1997). Estes autores afirmam que, iniciada em 1991, a redução das 

alíquotas deveria suceder gradativamente até 1994, de modo que ao final do período "a 

tarifa máxima deveria ser de 40%, a média de 14%, a modal de 20% e o desvio-padrão 

inferior a 8%" (MOREIRA; CORREA, p. 68). Entretanto, o cronograma foi mantido 

apenas até 1992, quando a redução de tarifas foi antecipada, o que levou à redução do 

prazo de conclusão.  

 Contudo, a abertura comercial brasileira não se desenvolveu como foi planejado. 

Entre 1995-1998 formaram-se grupos de pressão nos setores mais afetados pela redução 

tarifárias e consequente aumento das exportações que induziram a um retrocesso 

protecionista. Para tanto, o governo adotou novamente tarifas mais altas para a 

importação para diversas categorias de produtos (KUME et al, 2003). Apenas em 1999 

as reformas da abertura comercial voltaram a reduzir as tarifas gradativamente até em 

2004.  

 A abertura comercial implicou em uma maior exposição da indústria nacional à 

competição internacional. Junto a isso, a menor participação do Estado na produção de 

bens e serviços exigiu uma reação imediata do empresariado nacional. Caseiro (2014) 

afirmou que, dado o contexto da abertura comercial, as empresas brasileiras se dividiram 

em dois grupos. De um lado, estavam as empresas que conseguiram se reestruturar diante 

de um ambiente mais competitivo, melhorando em qualidade e produtividade, tendo 

como foco a inovação, a exportação e a internacionalização, tornando-se grandes players 

globais (ARBIX, 2007). Por outro lado, um grupo de empresas não foram bem sucedidas 
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em seu processo de adaptação. Este segundo grupo de empresas faliram ou foram 

vendidas para empresas estrangeiras.  

 No período imediatamente após a abertura comercial as importações aumentaram 

substancialmente, enquanto as exportações não responderam à altura. Embora este 

cenário pareça desfavorável às empresas brasileiras, é preciso lembrar que o barateamento 

de produtos importados se apresentou como uma excelente oportunidade de 

modernização das empresas brasileiras. De acordo à Arbix (2007), neste período as 

empresas brasileiras buscaram intensivamente pelos processos de inovação e 

internacionalização como reação à concorrência acirrada, o que culminou no aumento do 

investimento direto brasileiro já na década de 1990.  

 Outro fator relevante que explica o aumento das importações de maneira positiva 

foi descrito por Hiratuka (2002). Este autor afirma que os elevados níveis de importação 

deste período foram uma consequência temporária de um processo de reestruturação 

industrial conduzido por empresas estrangeiras. Estas empresas em um primeiro 

momento, importariam produtos de modo a testar o mercado brasileiro. No segundo 

momento, as importações ainda permaneceriam elevadas, pois para iniciar o processo 

produtivo estas empresas necessariamente importariam máquinas e equipamentos. 

Somente no terceiro momento haveria a redução das importações, elevação das 

exportações e crescimento econômico sem pressões no Balanço de Pagamentos.  

 A este cenário altamente competitivo, somou-se a criação do Mercado Comum do 

Sul (Mercosul) em 1991 a partir do Tratado de Assunção, que estabelecia quatro países 

membros: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.  

 A proposta de criação do Mercosul se baseava no ideal de que a maior integração 

econômica possibilitaria maior desenvolvimento econômico para os países membros e 

inserção efetiva no mercado internacional. Sendo assim, esta foi mais uma das 

transformações ocorridas durante a década de 1990 que modificou drasticamente a 

maneira como as empresas brasileiras planejavam seu crescimento e se relacionavam com 

a economia internacional. A criação do Mercosul foi crucial na nova configuração das 

estratégias das empresas brasileiras, uma vez que facilitou as negociações com os países 

vizinhos e reduziu às incertezas pertinentes ao investimento direto nesses países ao 

encurtar a distância psíquica entre eles.  

 Em um contexto de intensa competição, a internacionalização se apresentou como 

alternativa viável para as empresas brasileiras. Isso aconteceu porque o IDE é uma 
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estratégia que possibilita o acesso às tecnologias mais modernas ao mesmo tempo que 

preserva o posicionamento da empresa no mercado doméstico e amplia sua participação 

no mercado exterior.  

 

 

Política industrial como suporte ao investimento direto 

   

 De acordo com Resende (2000) a política industrial brasileira pós-1994, foco deste 

trabalho, pode ser dividida em duas categorias distintas: a política industrial implícita e a 

política industrial explícita. A primeira diz respeito à política macroeconômica e a 

segunda, iniciada no primeiro semestre de 1995, se baseou em mecanismos e 

instrumentos com o objetivo de reestruturar a indústria nacional (concentração 

espontânea ou induzida, adensamento das cadeias produtivas, modernização tecnológica, 

aumento do valor agregado e expansão das exportações).  

Uma observação importante a ser feita a respeito deste tema, é que a influência da 

política industrial para a internacionalização de empresas brasileiras confunde-se com o 

papel do BNDES neste mesmo processo, uma vez que as duas grandes políticas 

industriais explícitas do período foram operacionalizadas pelo BNDES. Contudo, dada a 

complexidade das políticas industriais, optou-se por tratar do tema de maneira isolada. 

 Este capítulo não se estenderá a respeito da política implícita, pois a política 

macroeconômica a qual se refere (taxa de juros elevada, câmbio sobrevalorizado 

(julho/1994 a janeiro/1999), e abertura comercial) já foi abordada nos capítulos 

anteriores. Em relação à política industrial explícita, alguns setores foram beneficiados, 

com destaque para o setor automotivo, que recebeu redução de tarifas de importação para 

máquinas e matérias primas, além de incentivos adicionais para as regiões Norte, 

Nordeste e Centro-oeste.  

 O setor de bens de capital também foi um grande beneficiário de incentivos fiscais 

como isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Outro tipo de apoio 

foram as linhas de financiamento do BNDES com tipos de programas: Finame 

Automático (bens seriados), Finame Especial (bens de capital sob encomenda), Finamex 

(bens para exportação) e Finame Agrícola (máquinas agrícolas) (RESENDE, 2000).  

 A indústria aeroespacial também se beneficiou da política industrial neste período. 

A partir de 1995, esta indústria passou por um processo de reestruturação, entre as 
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iniciativas que contribuíram neste processo, é possível citar a parceria entre a prefeitura 

de São José dos Campos, o BNDES e a Embraer, que promoveu maior dinamismo ao 

setor. Além disso, o financiamento do BNDES, através do Finamex, e do Banco do Brasil, 

através do Proex, foram cruciais para que a empresa se tornasse mais competitiva 

internacionalmente (RESENDE, 2000). 

 A política industrial do período contribuiu para o aumento do investimento em 

tecnologia, elemento fundamental diante da abertura comercial e intensificação da 

concorrência com a indústria internacional. Além da própria abertura comercial, que 

contribuiu para o aumento do investimento em tecnologia como uma medida de 

sobrevivência da indústria nacional, um novo aparato legal que concedeu incentivos 

fiscais para investimentos em projetos tecnológicos. Apesar do aumento desses 

investimentos, o investimento brasileiro em tecnologia continuou muito abaixo dos que 

são realizados por países desenvolvidos, seja em termos absolutos ou em percentual do 

PIB.  

 A liberalização das regras de investimento direto estrangeiro que ocorreu neste 

período também pode ser considerada como uma política industrial que foi benéfica à 

indústria brasileira, pois foi responsável pela provisão de capital e tecnologia. Além disso, 

as empresas estrangeiras geralmente possuem métodos gerenciais mais avançados e 

conhecimentos que permitem elevação do padrão administrativo nacional e capacitação 

da mão de obra doméstica. 

 Durante o período de vigência do Plano Real, o papel regulatório e empresarial do 

Estado foi consideravelmente reduzido. Ao contrário das políticas industriais dos anos 

anteriores, o estado assumiu uma postura menos intervencionista. Como resultados, 

houve a maior estabilidade de preços e os ganhos em eficiência e produtividade, porém 

Resende (2000) evidencia algumas lacunas: Ausência de uma política setorial consistente 

capaz de mudar o padrão industrial predominante até a década de 1980; carência de uma 

política industrial com foco em empresas difusoras de progresso técnico; um sistema 

financeiro privado que continuou alheio ao financiamento de longo prazo. 

 O passivo externo elevado e a crescente dívida externa foram características dos 

primeiros anos da década 2000. Foi neste cenário que Lula assumiu a presidência da 

república em 2003. A princípio, foi dada continuidade à política macroeconômica em 

execução desde 1999, marcada pelo regime de metas de inflação com câmbio flutuante e 
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a política de geração de superávit fiscal primário, cujo objetivo principal era a estabilidade 

do nível de preços (CANO; SILVA, 2010). 

  Em contrapartida, foi dado início ao processo de formulação da Política 

Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), que durou vários meses, até ser 

finalmente anunciada em março de 2004. A PITCE pode ser compreendida como um 

conjunto de diretrizes de uma política industrial. O principal objetivo dessa nova política 

industrial era alcançar maior eficiência e nível tecnológico visando a maior 

competitividade no comércio internacional. Segundo Ferraz (2009), a economia brasileira 

naquele período demandava por um plano de crescimento de longo prazo. A PICTE levou 

em consideração este ponto de vista e desenvolveu-se priorizando o incentivo à pesquisa 

e à inovação, através de incentivos ficais. 

 Para dar suporte à PITCE, foi lançada Lei de Inovação Tecnológica - LIT  por 

meio da Lei Federal n.º 10.973 de 02/12/2004. Esta lei dispõe sobre incentivos à inovação 

e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, objetivando a capacitação 

tecnológica, o alcance da autonomia tecnológica e o desenvolvimento do sistema 

produtivo nacional e regional. Esta lei representou mais um passo dado em direção à 

construção das bases para uma autonomia tecnológica guiada pelo Estado (BRANDÃO, 

DRUMMOND, 2012). 

A Agência Brasileira de Desenvolvimento industrial (ABDI) apresenta três eixos de ação 

como base para o PITCE para a promoção do desenvolvimento industrial brasileiro: 

 

i. Linhas de ações horizontais (inovação e desenvolvimento tecnológico; 

inserção externa; modernização industrial; ambiente institucional/aumento da 

capacidade produtiva)  

ii. Escolha de setores estratégicos (software, semicondutores, bens de capital, 

fármacos e medicamentos)  

iii. Escolha de atividades com potencial futuro (biotecnologia, nanotecnologia e 

energias renováveis). 
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Tabela 1 - Impacto Fiscal das Medidas de Desoneração Tributária (2004-2006) (R$ 

bilhões) 

Fonte: Cano e Silva (2010). Elaboração própria.  

 

 Dados citados por Cano e Silva (2010) demonstram resultados das medidas de 

desoneração tributárias adotadas pela PITCE, com destaque para o estímulo ao 

investimento produtivo e o incentivo à produção, que além de terem aumentado 

consideravelmente ao longo dos três anos apresentados na Tabela 1, podem ter 

influenciado positivamente no processo de internacionalização. 

Segundo o relatório executivo divulgado pela ABDI (2007), que divulga os 

resultados do PITCE até setembro de 2007, entre os principais resultados alcançados 

estão o aumento nos desembolsos do BNDES, a recuperação dos resultados da balança 

comercial e o lançamento do Projeto Inovar II pelo Finep em parceria com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). Segundo Ferraz (2009), uma análise mais 

aprofundada sobre os efeitos do PITCE é dificultada pela dificuldade em mensurar os 

resultados dos investimentos realizados em P&D, já que estes podem demorar em 

aparecer.  

 A PITCE poderia ter resultados mais relevantes no que se refere ao 

desenvolvimento da indústria e da inserção comercial das empresas brasileiras, se não 

fossem pelas políticas macroeconômicas em contradição às políticas industriais e o seu 

caráter generalista, sem que determinasse claramente os objetivos e estratégias para cada 

setor da economia. Este fator, entretanto, não impediu que determinadas empresas e 

setores específicos se beneficiassem da PITCE.  

 Numa tentativa de dar continuidade a PITCE, dessa vez estabelecendo metas e 

objetivos mais consistentes, em maio de 2008 o governo divulgou a Política de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP), que reformulou e ampliou as ações da PITCE. A 

Discriminação 2004 2005 2006 

Estímulo ao investimento produtivo 0,65 3,40 6,11 

Corte de tributos para as famílias (imposto de renda) 0,50 2,30 4,03 

Corte de tributos da cesta básica e incentivo à produção de 

alimentos 3,33 5,00 5,00 

Estímulo à poupança de longo prazo 0,77 2,00 2,15 

Estímulo à micro e pequena empresa  0,30 1,35 

Incentivo à produção  0,10 0,60 

Total 5,26 13,10 19,24 
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PDP, ao contrário da PITCE, assumiu de forma explícita o recorte setorial, definindo os 

setores proprietários e designando-os para diferentes categorias de programas 

estruturantes.  

 A PDP não proporcionou modificações legais de apoio à inovação como a PITCE, 

porém se destacou pelo aumento significativo de recursos conquistada através da redução 

da política de contingenciamento orçamentário, reformulação e melhoria de instrumentos 

já existentes, aperfeiçoamento de tendências da PITCE (por exemplo, a desvinculação 

setorial dos fundos setoriais), operacionalização da subvenção econômica e, por fim, 

readaptação das linhas de inovação e programas setoriais do BNDES (BASTOS, 2012). 

Também foi durante a vigência da PDP que foi criada o Programa de Sustentação do 

Investimento (PSI), que combinado com uma série de medidas de desoneração tributária, 

pôde promover redução de custos e expansão do crédito ao investimento e à inovação, 

financiado pelo Tesouro Nacional e BNDES (BASTOS,2012).  

  

Tabela 2 - Macrometas da PDP 2008 - com medidas de avaliação em 2010 

Especificação Macrometas Efetivo 

(2010) 

Aumentar investimento fixo (Investimento/PIB) 21% 19% 

Elevar investimento privado em P&D com relação ao PIB 0,65% 0,59% 

Ampliar participação das exportações no comércio 

mundial 

1,25% 1,38% 

Aumentar o número de MPEs exportadoras 10% -16% 

Fonte: Brandão e Drummond (2012). Elaboração própria. 

 

  

Embora a PDP tenha alcançado apenas uma das suas quatro macrometas, a única 

alcançada foi referente a ampliação da participação no comércio mundial, justamente a 

mais relevante para a internacionalização. Além disso, o investimento em P&D com 

relação ao PIB, que também pode colaborar neste processo, aumentou de 0,51% em 2008 

para 0,59% em 2010, apesar de não ter atingido a meta (Tabela 2).  

No período de 1995 a 2010, as políticas industriais se desenvolveram de modo a 

reconhecer cada vez mais o papel da empresa no processo de inovação, o que contribuiu 

para um maior compartilhamento de riscos entre os setores público e privado. Durante os 

anos 2000, a política federal de apoio a inovação com objetivo de proporcionar maior 

competitividade à indústria doméstica frente à competição internacional foi consolidada.  
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 Constatou-se que a política industrial no período analisado sempre esteve ligada 

à política de comércio exterior, com um forte viés pró-exportação. Coutinho (2002) 

afirma que a política de comércio exterior deve direcionar suas ações à abertura e acesso 

aos mercados, enquanto a política industrial deve dar suporte à capitalização e à 

internacionalização de empresas, sobretudo em determinados setores em que o 

investimento direto é indispensável ao aumento das exportações. Dado o exposto neste 

capítulo, é possível reconhecer que no período em questão a política industrial brasileira, 

embora a princípio sem contar com o suporte da política macroeconômica, se desenvolveu 

progressivamente neste sentido.  

 

 

Considerações Finais 

 

 Neste trabalho demonstrou-se que o período compreendido ente 1995 a 2010, foi 

marcado pelo aumento de empresas transnacionais do Brasil. Para alcançar o objetivo 

proposto, analisou-se quatro fatores macroeconômicos distintos e fundamentou-se o 

trabalho no paradigma eclético de Dunning e no Modelo Investment Development Path 

(IDP). .  

O financiamento do BNDES tornou-se mais acessível no início da década de 2000 

e possibilitou o processo de internacionalização de muitas empresas. A estabilidade de 

preços conquistada pelo Plano Real permitiu que as empresas realizassem planejamento 

no longo prazo, fator que foi determinante na realização do investimento direto. A 

abertura comercial, apesar de ter elevado o número de importações, fez com que a 

competição com empresas internacionais obrigasse as empresas domésticas a se 

modernizarem, o que facilitou o processo de internacionalização, nos casos em que não 

recorreram à própria internacionalização como estratégia de modernização. A relevância 

da política industrial consistiu no incentivo ao investimento em tecnologia, 

principalmente por meio incentivos ficais; a liberalização das regras de investimento 

direto estrangeiro e os incentivos às exportações, que buscou incentivar a 

internacionalização de empresas ao considerá-la indispensável ao aumento das 

exportações.  

 Nos capítulos 1 e 2 foi possível perceber que o país se encontrava até 2010 em um 

período de transição do segundo para o terceiro estágio de desenvolvimento. Por outro 
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lado, os fatores macroeconômicos abordados do capítulo 3 ao 6 se apresentaram capazes 

de tornar o país mais atrativo ao investimento estrangeiro e, o que foi o foco deste 

trabalho, tornar as empresas brasileiras mais aptas ao processo de internacionalização.  
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