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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo analisa as mudanças no formato do capitalismo brasileiro nas duas 
últimas décadas, apontando para algumas de suas transformações, bem como 
para as mudanças no meio empresarial do país. Toma como unidade de análise as 
políticas de desenvolvimento voltadas para a internacionalização da economia, que 
envolvem diversas agências e ministérios, tornando-se parte da agenda da política 
externa e da diplomacia brasileiras. Mostra como a agenda das últimas décadas 
tem como objetivo a inserção do país na economia internacional por meio de uma 
ação efetiva do Estado.

Num âmbito mais restrito, este trabalho examina as ofensivas para a expansão 
do comércio exterior brasileiro nas duas últimas décadas, assim como as políticas 
de suporte ao fortalecimento e à internacionalização de empresas multinacionais 
brasileiras. Busca-se também identificar as agências governamentais ligadas a esse 
projeto de inserção internacional “ativa” dentro do Estado e as arenas criadas para 
a integração entre burocracia, empresariado, trabalhadores, políticos, acadêmicos 
e consultores. Todos estes setores se integram ao processo de inserção internacional 
do país, por meio das coalizões de apoio à internacionalização da economia. Como 
veremos, essas coalizões podem acontecer em arenas do Estado (fóruns, câmaras 
empresariais e conselhos) e também no mercado.

2 MUDANÇAS NA ORDEM ECONÔMICA INTERNACIONAL

São muitos os fatores que contribuem para as modificações na atuação do Estado 
nas duas últimas décadas: as grandes transformações nas estruturas de produção; as 
tendências à liberalização comercial que se contrapõem ao protecionismo de países 
desenvolvidos; a dispersão da indústria pelos países do Sul; a mobilidade de capital; 
e a economia do conhecimento, que viabilizou a revolução nas telecomunicações 
e na informática. A união supranacional dos Estados europeus, bem como a 
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formação de outros blocos econômicos tornam essencial para a ação do Estado unir 
a agenda da economia com a da diplomacia, de modo que as políticas domésticas 
se tornem parte de uma ação internacional a ela associada (Strange, 2002). Como 
veremos adiante, podemos falar em duas formas de diplomacia nesta conjuntura: 
a diplomacia Estado-empresa e a diplomacia empresa-empresa (Strange, 2002).

Nossa abordagem encara o processo de internacionalização como um 
movimento simultâneo de resposta às pressões externas para a liberalização e a 
internacionalização das economias de países em desenvolvimento e de escolha do 
governo e da sociedade sobre a direção e o ritmo desta internacionalização.1 Nesta 
escolha residem o grau de dependência que a economia que se internacionaliza vai 
manter com o exterior e a opção dos ganhadores e dos perdedores neste processo. 
Os fatores externos que impactam profundamente a economia brasileira desde os 
anos 1990 consistem nas proposições do Consenso de Washington para as reformas 
econômicas e sociais do Brasil, nas diversas crises internacionais das duas últimas 
décadas e na emergência da China no contexto econômico internacional.

3 MARCOS TEÓRICOS E TESES DO TRABALHO

3.1 Institucionalismo

Este capítulo tem uma perspectiva institucionalista (vertente institucionalista 
histórica) e chama a atenção para a importância de se estudarem as instituições e 
suas trajetórias a fim de entender as mudanças no capitalismo brasileiro. É dentro 
das instituições que se dá o embate entre diferentes interesses, e que se definem 
os caminhos para o capitalismo em construção, especialmente em conjunturas de 
crise e mudança de paradigma.

Entre as instituições estudadas, estão as empresas no Brasil e sua interação com 
o Estado, com a economia internacional e com o mundo das finanças. Buscamos 
entender também as mudanças no interior do Estado, por meio da reestruturação 
e da criação de agências estratégicas para formular e implementar políticas de 
internacionalização. Os elos entre o empresariado brasileiro, as empresas estrangeiras 
já instaladas no país ou com interesse em atuar nele e seus respectivos governos são 
também objeto de nossa análise.

3.2 Papel do Estado e da coalizão de interesses nas transformações do 
capitalismo brasileiro

Desde os anos 1990, a agenda doméstica do Estado brasileiro se confunde com a 
agenda internacional, impactando, assim, as instituições estatais. Estas necessitam 

1. Robert Boyer (2005, p. 523) afirma que a maneira como uma economia nacional se insere no sistema internacional 
resulta muito mais de uma escolha política do que do legado de sua inserção na divisão internacional do trabalho.
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atuar de forma coordenada, conciliando, em cada arena ministerial, partidária e 
legislativa, as matérias de âmbito local e nacional com as de âmbito internacional. 
Articulando-se com setores empresariais e políticos, o Estado brasileiro foi o 
arquiteto das reformas econômicas e sociais dos anos 1990, delimitando o ritmo, a 
profundidade e a amplitude das mudanças econômicas no mercado e no interior do 
Estado. Como afirmou o cientista político Jerome Sgard, o processo de liberalização 
nos países emergentes foi também um processo de construção do Estado (state 
building) (Sgard, 2008, p. 36; Weiss, 2006).

É importante ressaltar que estas mudanças que se dão a partir de 1990 não 
foram o legado de presidentes brasileiros, nem de blocos neoliberais nos partidos 
e no Congresso, nem de uma pressão inevitável de conjunturas internacionais. 
O ponto de partida da grande mudança brasileira pós-1990 foram as eleições 
presidenciais de 1989. Nestas, os políticos que se destacaram por sua atuação no 
processo de transição para a democracia brasileira ficaram para trás já no primeiro 
turno, deixando para o momento final o embate entre duas propostas de mudança: 
a coalizão de apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva e a coalizão de apoio a 
Fernando Collor. O próprio Mário Covas, senador do Partido Social da Democracia 
Brasileira (PSDB) que se candidatou a presidente em 1989 e vislumbrou, em seu 
discurso de despedida do Congresso em 1989, que o Brasil precisava de um “choque 
de capitalismo”, não foi para a disputa no segundo turno.

A partir das eleições de 1989 e do governo Collor, que emerge delas, ganha 
força no país a coalizão dos empresários, economistas e políticos voltados para as 
reformas do mercado, para o ajuste fiscal e para a internacionalização da economia, 
que levarão o capitalismo a uma nova fase no país. Experimentos neoliberais em 
andamento na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, bem como ideias neoliberais de 
comunidades epistêmicas de economistas nas universidades norte-americanas e nas 
agências multilaterais que formularam o Consenso de Washington serviram como 
guias para as mudanças instituídas no Brasil. Tal reorientação da economia, ainda 
que iniciada pela Presidência, sempre contou com o aval do Congresso brasileiro, na 
forma de emendas constitucionais ou de leis ordinárias. Nesse sentido, entende-se que 
o processo de liberalização e internacionalização no país foi conduzido pelo Estado, 
com base em uma coalizão política.

No plano internacional, é preciso levar em conta a série de crises dos anos 1990 
em diversas partes do mundo, que contagiou a economia brasileira, tornando-a 
vulnerável, tendo em vista que era muito dependente dos fluxos de capital financeiro 
internacional e das orientações de agências como o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e o Banco Mundial. Em várias circunstâncias, as crises externas desse 
período (México em 1994, Ásia em 1997 e Rússia em 1998) explicam, por meio 
dos profundos impactos que trazem para a economia doméstica, a aceleração de 
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mudanças votadas por um Congresso pressionado pelo Executivo a aprovar medidas 
que representavam contrapartidas para empréstimos do FMI.2

3.3 Reposicionamento do Estado brasileiro

O Estado brasileiro não diminui sua presença na economia como resultado das 
reformas dos anos 1990, mas se reposiciona na conjuntura pós-privatização, fazendo 
uso de novas e antigas instituições, do sistema legal, dos controles regulatórios, 
entre outros instrumentos. As reformas do período não levam, portanto, a uma 
transferência de empresas do Estado para o setor privado por meio da privatização. 
As empresas que resultam das privatizações têm um alto nível de complexidade 
na sua constituição patrimonial e societária e nas regras que passam a regê-las. 
Fundos de investimento nacionais e estrangeiros, bancos privados, grandes fundos 
de pensão de empresas estatais,3 BNDES Participações (BNDESPAR), todas essas 
novas formas de investimento passam a compor o sistema de propriedade das 
respectivas empresas. Por sua vez, as grandes obras públicas não têm mais o Estado 
como único patrocinador. Elas são planejadas a partir de grandes consórcios de 
empresas – uma mistura de empresas de engenharia, indústria pesada, bancos, 
fundos de pensão e investimentos ao lado de empresas estatais. Estes consórcios 
operam segundo novas normas jurídicas complexas, embasadas na legislação das 
parcerias público-privadas (PPPs) e das sociedades de propósito específico, entre 
outras regulamentações (Lazarini e Furtado, 2000, p. 38; Lazarini, 2011). Não se 
trata, portanto, de uma transferência de propriedade do setor público para o setor 
privado. O processo de privatização se dá em uma fase do capitalismo em que fundos 
financeiros (públicos ou privados) se fazem presentes no sistema patrimonial de 
empreendimentos urbanos e rurais. As empresas que surgem após a privatização 
estão imersas neste processo de financeirização, do qual fazem parte os fundos de 
pensão das estatais e o BNDESPAR.

3.4 Mudanças na política econômica brasileira com vistas à 
internacionalização da economia

Além de a interdependência entre a agenda doméstica e a internacional repercutir 
na ação do Estado (Putnam, 1993; Hobson, 2002), nota-se, nas últimas décadas, 
um maior envolvimento da Presidência e de alguns ministérios estratégicos com 
as políticas econômicas externas. O Executivo brasileiro vai se tornando mais ativo 
no incentivo a negociações comerciais, com vistas a dinamizar o comércio exterior, 

2. Lembramos como exemplos o Pacote Fiscal 51, do final de 1997, que responde ao contágio da crise asiática no país, 
e a reforma da previdência (Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998), votada em meio à turbulência 
gerada pela justaposição da crise externa de 1998 com a crise do real, na segunda metade do mesmo ano, a qual se 
resolveu com um empréstimo de US$ 40 bilhões vindos do FMI (Weber, 2004).
3. Como a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) e a Fundação Petrobras de Seguridade 
Social (Petros).
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a saída de empresas brasileiras para outros países, bem como a vinda de empresas 
estrangeiras para o país. Para tanto, incentiva a criação de regras e instituições que 
motivam as empresas brasileiras a operar no exterior.

Em decorrência do fortalecimento da função do presidente brasileiro na 
formulação da política econômica externa, observa-se a implementação do que 
Susan Strange apontou como uma característica da era de internacionalização: a 
presença cada vez mais significativa da diplomacia presidencial, com o presidente 
envolvendo-se mais intensamente nas questões econômicas internacionais ao lado 
do Ministério das Relações Exteriores (MRE). Também se fortalece a diplomacia 
Estado-empresa: dentro da Organização Mundial do Comércio (OMC), o Estado 
brasileiro defende o interesse de setores econômicos e/ou de empresas brasileiras, 
e os diplomatas brasileiros atuam nos painéis de controvérsia da organização em 
conjunto com as empresas e os representantes setoriais envolvidos em embates de 
comércio exterior (Strange, 2002; Thorstensen, 2011; Ferreira, 2004).

3.5 Fortalecimento da capacidade do Estado e criação de novas arenas 
decisórias

A capacidade estatal é aqui entendida como a ação do Estado para levar a termo 
sua agenda, em coordenação com setores da sociedade e do mercado afetados por 
esta agenda. Essa é a ideia contida no conceito de burocracia governamental inserida 
(embedded), trabalhado por Peter Evans (2004), que vê o Estado contemporâneo 
atuante em três dimensões: i) criando e mantendo uma burocracia especializada 
e dotada de transparência e accountability; ii) relacionando-se com os setores 
econômicos de forma a “ouvir o mercado” por meio de canais que viabilizem o 
diálogo; e iii) nutrindo uma comunicação aberta com a sociedade por intermédio de 
movimentos sociais, organizações não governamentais (ONGs) etc. Evans sustenta 
que a burocracia governamental mantém uma autonomia relativa em relação aos 
grupos de apoio e aos de veto, mas não age insulada, desligada das pressões e dos 
interesses econômicos (Evans, 2004; 2008; Skocpol, 1985; Souza, 2012).

A noção de capacidade estatal envolve a capacidade de ação do Executivo e 
de sua burocracia, a ação legislativa do Congresso, a atuação das agências voltadas 
para políticas de internacionalização, a criação de marcos regulatórios e instituições 
de regulação, e a formação de arenas de diálogo com interesses de empresários e 
trabalhadores. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) 
no governo Lula, as câmaras setoriais e empresariais, os fóruns de produtividade 
e os conselhos são exemplos destas arenas de diálogo. O conceito de capacidade 
estatal inclui também os espaços de coordenação política intraburocrática, como o 
Ministério da Casa Civil no governo Fernando Henrique Cardoso e possivelmente 
a Câmara de Comércio Exterior (Camex).
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Ao analisarem-se as políticas voltadas para a inserção do Brasil na economia 
internacional após 1990 e as agências envolvidas com estas políticas, é importante ter 
em mente que as diversas arenas do Estado brasileiro são instáveis, fortalecendo-se 
ou fragilizando-se conforme o arranjo político-partidário no poder, coordenado pelo 
presidente da República. Dessa forma, não entendemos a formação da capacidade 
burocrática no governo como linear, caminhando em direção a um aperfeiçoamento 
constante. O incremento da capacidade do Estado brasileiro pós-1990 pode ser 
melhor explicado como um desenvolvimento do tipo muddling through (incremental, 
porém não linear).4 Assim, podemos observar neste estudo que o MRE, o Ministério 
da Ciência e Tecnologia, e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
(MDIC) vão ganhando, ao longo do tempo, novos papéis e novas agências para a 
formulação e a implementação de políticas de inserção à economia internacional – tais 
como política industrial, de comércio exterior, políticas tecnológicas e de inovação.

4 O RETORNO DO DEBATE SOBRE O DESENVOLVIMENTO NO BRASIL NOS 
ANOS 2000

O crescimento econômico do Brasil no século XXI trouxe à tona a reflexão sobre 
o conceito de desenvolvimento. Este vocábulo retorna ao discurso político e 
acadêmico, rejeitando agora a ideia economicista, embasada nos cálculos do produto 
interno bruto (PIB) nacional. O retorno do debate em torno do desenvolvimento 
vem acompanhado das noções de inclusão social e sustentabilidade ambiental. 
Amartya Sen (2000) redefiniu, nos marcos de um novo liberalismo crítico, o 
desenvolvimento como expansão das capacidades do indivíduo. Não bastaria 
dar renda aos habitantes que estão fora do mercado de consumo: a educação, a 
habitação, a saúde e o emprego viabilizam que o indivíduo alcance uma situação de 
liberdade dentro da sociedade. A liberdade, em última instância, significa ausência 
de constrangimentos de toda espécie, inclusive das ditaduras, o que liga, para Sen, 
a ideia de desenvolvimento com a de uma democracia liberal. O autor não tem 
uma visão de democracia participativa ou deliberativa, mas sim de uma democracia 
ampliada, inclusiva. O desenvolvimento dá ao indivíduo lugar, voz e oportunidades. 
Outros autores acrescentaram à ideia de desenvolvimento o crescimento econômico 
com preservação do meio ambiente (sustentabilidade). Os governos do início 
do século XXI concordam que a lógica da disciplina monetária e fiscal deve ser 
orientadora de uma estratégia de desenvolvimento.

O novo conceito de desenvolvimento, em sociedades capitalistas e democráticas, 
inclui, portanto, além do crescimento econômico, quatro outras variáveis: a ideia 
de equidade e inclusão social; a sustentabilidade ambiental; a lógica da disciplina 

4. Referimo-nos ao trabalho de Charles Lindblom The science of “muddling through”, de 1959, em que o autor faz uma 
crítica à visão racionalista da formulação da política pública (visão de uma política programada, linear). Para Lindblom 
(1959), a trajetória de uma política pública é sempre incremental, confusa e incerta (muddling through).
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monetária; e a presença de um Estado ativo, democrático, engajado na promoção 
de todas estas dimensões do desenvolvimento e dotado de capacidade para gerir, 
planejar, implementar, resolver conflitos, regular interesses econômicos, dinamizar 
a economia e distribuir a riqueza.

Há, contudo, um aspecto do conceito de desenvolvimento que vem sendo 
pouco trabalhado: o do crescimento com inserção internacional. A nova era de 
crescimento econômico depende da construção de uma agenda doméstica que se 
integre à internacional. A interdependência destas duas agendas é que viabiliza 
políticas de crescimento e desenvolvimento. Desta forma, entendemos ser necessário 
agregar à ideia de desenvolvimento a estratégia política de inserção ativa e regulada 
da economia nacional no contexto econômico internacional. É fundamental 
entender que o desenvolvimento hoje depende das capacidades do Estado de atuar 
simultaneamente no plano doméstico e internacional. Um aprendizado brasileiro 
resultante da longa crise da dívida externa com inflação acelerada nos anos 1980 
até 1994 aponta para o fato de que processos externos, como as crises financeiras, 
provocam respostas, reorientam estratégias, mas não determinam trajetórias 
nacionais. Estas dependem de escolhas domésticas e de capacidades do Estado e 
da sociedade para implantá-las (Gourevitch, 1993; Boyer, 2005).

5 DEFININDO INTERNACIONALIZAÇÃO: PROCESSO E POLÍTICA

A internacionalização pode ser vista como um processo gradativo de inserção 
do país na economia mundial. Este processo pode ter um caráter mais passivo, 
dependente, ou pode ser conduzido pelo Estado em coalizão com interesses 
econômicos domésticos articulados com interesses internacionais. O conceito de 
uma política externa com inserção internacional “ativa”, definido como estratégia 
do governo Lula desde o discurso de posse na Presidência em 2003,5 mostra uma 
visão de médio prazo em que o Estado se envolve diretamente em políticas que 
estimulam uma internacionalização que atenda a interesses domésticos e de nações 
em negociação com o país.

Até pouco tempo, a internacionalização era definida pelo volume de 
investimento estrangeiro direto (IED) trazido ao país pelas multinacionais 
estrangeiras. Também era definida pela porcentagem das exportações do país 
no PIB. Estes indicadores mostravam se o país era mais aberto ou fechado ao 

5. “No meu governo, a ação diplomática do Brasil (...) será, antes de tudo, um instrumento do desenvolvimento nacional. 
Por meio do comércio exterior, da capacitação de tecnologias avançadas, e da busca de investimentos produtivos, o 
relacionamento externo do Brasil deverá contribuir para a melhoria das condições de vida da mulher e do homem 
brasileiros. (...) As negociações comerciais são hoje de importância vital. (...) O Brasil combaterá o protecionismo (...) e 
tratará de obter regras mais justas e adequadas à nossa condição de país em desenvolvimento. (...) Estaremos atentos 
também para que essas negociações, que hoje em dia vão muito além de meras reduções tarifárias e englobam um 
amplo espectro normativo, não criem restrições inaceitáveis ao direito soberano do povo brasileiro de decidir sobre seu 
modelo de desenvolvimento” (Brasil, 2003, p. 9).
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mercado internacional. Os investimentos estrangeiros na bolsa de valores brasileira 
(investimentos financeiros), bem como os investimentos brasileiros no exterior 
são operações recentes que revelam a interdependência entre as arenas doméstica 
e internacional. Só a partir de 2000, o Banco Central do Brasil (BCB) começou 
a contabilizar a saída de capitais domésticos para o exterior. As multinacionais 
brasileiras operando em outros países também representam uma dimensão muito 
contemporânea da economia nacional. Estes fatos já mostram como vem se alterando 
o conceito de internacionalização no Brasil.

Embora a internacionalização da economia brasileira abarque um conjunto 
amplo de políticas que envolvem comércio exterior de bens, prestação de serviços 
por empresas brasileiras em outros países, investimentos, endividamento externo, 
relações com multinacionais que vêm atuar no país e multinacionais brasileiras que 
vão para o exterior, vamos nos ater neste trabalho ao processo de internacionalização 
que envolve políticas governamentais ligadas à expansão do comércio exterior e ao 
apoio para multinacionais brasileiras nas duas últimas décadas. Considerando o 
contexto da política brasileira, em que o Estado acompanha e interfere nas decisões 
dos grandes grupos domésticos e estrangeiros, daremos atenção particular às políticas 
governamentais para estes dois setores. Na próxima seção, traçaremos uma breve 
análise da trajetória do processo e das políticas que levaram à maior inserção do 
Brasil na economia internacional.

6 BREVE TRAJETÓRIA DO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

6.1 Internacionalização no Brasil até os anos 1980

É no governo militar que começa a haver uma política de comércio exterior. Esta, 
todavia, se mantém protecionista na importação, enquanto monta estratégias 
mais ofensivas para a exportação. O uso da política cambial – minidesvalorizações 
cambiais de 1968 – combinada à criação de agências governamentais de incentivo 
à exportação e à diversificação da pauta exportadora, com a introdução de sapatos,  
soja e suco de laranja, entre outros itens, evidencia uma vontade política de 
acelerar a atuação exportadora do país. As principais agências deste período eram a 
Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil (Cacex), a Comissão de Política 
Aduaneira (CPA) e o Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI). Em 1972, 
foi criado o Programa Especial de Exportação (Befiex), que consistia na concessão 
de benefícios fiscais ao exportador. A presidência do Befiex era ocupada por um 
representante do CDI. O secretário de Planejamento e Coordenação da Presidência 
da República e um representante do Ministério da Fazenda compunham a direção 
do programa. O Befiex visava auxiliar a exportação de produtos manufaturados e 
acabou favorecendo empresas estrangeiras, que então eram as mais capacitadas a 
exportar manufaturados.
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Dada a liquidez do sistema bancário internacional à época, o recurso a 
captações externas via endividamento com bancos americanos e europeus foi a 
forma predominante de o governo militar obter recursos para as grandes obras 
de infraestrutura (represas hidrelétricas, transporte urbano, estradas como a 
Transamazônica e capitalização de empresas estatais). O endividamento com 
bancos no exterior foi também a forma usada pelo setor privado para a obtenção de 
recursos nos anos 1970. No governo Geisel (1975-1979), sob o impacto da crise do 
petróleo, estimulou-se a ida de empresas brasileiras para outros países: começaram 
a operar no exterior, com a retaguarda do governo brasileiro, bancos privados, 
seguradoras e empresas de construção civil pesada. A Petrobras Internacional 
(Braspetro) expandiu-se para dez países nos anos 1970 (Angola, Colômbia, Egito, 
Irã, Argélia, Líbia, Madagascar, Filipinas, Guatemala e Itália). Mas foi no Iraque que 
a empresa descobriu um enorme campo petrolífero (Majnoon), que teve de vender 
logo depois devido ao conflito entre Irã e Iraque, o qual inviabilizou sua permanência 
no país (Chacel, 2007). Nesse momento, empresas de construção civil pesada vão 
para a África e o Oriente Médio. Bancos e seguradoras vão para a Europa.

6.2 Crise dos anos 1980 e internacionalização regressiva

Com a eclosão da crise da dívida externa na América Latina no início da década de 
1980, cessaram os créditos bancários que alimentaram políticas de desenvolvimento 
do regime militar. O movimento internacional de capitais se inverte, e a saída de 
um grande volume de divisas do Brasil para pagamento da dívida externa aos bancos 
estrangeiros evidencia a extrema vulnerabilidade do país nesta década (Leopoldi 
e Lima, 2009). Agravando a situação de vulnerabilidade externa, havia a inflação, 
que se acelera no Brasil depois de 1981, e a enorme recessão industrial gerada 
principalmente pela saída do Estado do papel de propulsor de grandes obras e 
financiador do novo ciclo industrial.

A bem-sucedida política de exportação do último governo militar (general 
Figueiredo, com o ministro Delfim Netto) gerou divisas para o pagamento da 
dívida externa e mostrou que existia, na época, capacidade do Estado para reagir a 
um desajuste profundo no balanço de pagamentos de forma rápida e centralizada. 
Contudo, vale a lembrança de que então se governava por decreto e que as políticas 
agressivas de exportação foram feitas de maneira arbitrária, passando por cima dos 
descontentamentos de grupos ligados à agricultura.

Perante o choque da dívida externa, o recurso à exportação foi a saída para 
pagar a dívida externa nos primeiros anos da década de 1980. Exportar não foi, 
portanto, uma política de governo visando internacionalizar a economia e fortalecer 
empresas brasileiras. Este tipo de inserção internacional, de caráter passivo, revelador 
da nossa vulnerabilidade, marca de forma negativa esse período.
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O quadro político muda em meados dos anos 1980 com a redemocratização 
brasileira. A estratégia de exportar a qualquer custo do governo Figueiredo se 
esgota diante dos múltiplos problemas que o novo regime político em consolidação 
enfrenta. O problema da dívida externa se arrasta ao longo da segunda metade 
dessa década e passa por várias estratégias de negociação que incluem a moratória 
de 1987 (Leopoldi e Lima, 2009). Em 1989 o Plano Brady aponta uma solução 
para o problema dos países endividados: a securitização da dívida no mercado 
de títulos. Os mercados de capitais foram fortalecidos após o plano, agora não 
mais sob a forma de mercado bancário, mas de mercado de títulos (os bradies), 
que movimentam o mercado financeiro globalizado, ainda que nucleado no eixo 
Estados Unidos-Grã-Bretanha (Sgard, 2008). Os fluxos de capital voltam a partir 
daí para a América Latina (Lacerda, 1999, p. 29). Entre 1990 e 1992, uma série 
de medidas do BCB abre a economia ao capital financeiro.6

Parte da redemocratização brasileira consistiu na mudança de regras com 
a elaboração de uma nova constituição, promulgada em 1988. Nela não havia 
qualquer sinalização de que o país iria caminhar para um processo de inserção 
internacional ou de liberalização de sua economia. Num movimento contrário, os 
constituintes mantiveram o monopólio estatal sobre o subsolo, o qual envolvia a 
propriedade estatal de hidrocarbonetos, riquezas minerais e água, explorados sob 
a forma de concessão. O monopólio também se estendia à exploração e ao refino 
do petróleo e gás, e ao resseguro.

O nacionalismo da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) foi sendo 
progressivamente esvaziado por meio das emendas constitucionais dos anos 1990, 
que redefiniram o conceito de empresa brasileira, equiparando-a à multinacional. 
As reformas na CF/1988 quebraram os monopólios sobre a exploração e o refino do 
petróleo, e sobre o resseguro. A propriedade estatal do subsolo, contudo, foi mantida.

Na próxima seção, analisaremos as agências e as políticas governamentais 
ligadas ao processo de internacionalização da economia brasileira, com ênfase 
nos órgãos relacionados à política industrial, que desde 1990 aparece vinculada à 
política de comércio exterior, como políticas gêmeas. No século XXI, destaca-se o 
papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como 
agência-piloto de apoio à formação de multinacionais brasileiras, uma estratégia 
de inserção internacional do Brasil.

6. A Resolução no 1.946, de 29/7/1992, e a Circular no 2.242, de 7/10/1992, liberaram a movimentação de capitais 
(Carta Circular 5 – CC5), permitindo que instituições financeiras sediadas no exterior abrissem uma conta no Brasil 
e passassem a operar com a compra e a venda de divisas estrangeiras no país. Jerome Sgard atribuiu a liberação da 
conta de capital em vários países nesse momento às mudanças no mercado financeiro e de títulos trazidas pelo Plano 
Brady (Sgard, 2008; Gonçalves, 1999).
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7 POLÍTICAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA ECONOMIA COMO PARTE  
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO APÓS 1990: COMÉRCIO EXTERIOR, 
INVESTIMENTOS E INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS

Desde o governo Sarney, o BNDES já preparava um projeto de abertura da 
economia nacional ao exterior, que ali foi denominado de processo de “integração 
competitiva” da economia brasileira ao exterior (Lucas, 1992).7

O governo Collor combinou a política de abertura comercial e financeira 
(abertura da conta de capital), e de privatizações de empresas estatais de siderurgia 
e petroquímica com a implementação do modelo de industrialização competitiva. 
Luiz Paulo Vellozo Lucas ocupava na época o cargo de diretor do Departamento de 
Indústria e Comércio do Ministério da Economia. O governo Collor pusera fim ao 
Ministério da Indústria e do Comércio,8 e Lucas, vindo do BNDES, era a autoridade 
máxima na política industrial do governo. Ele relata o esforço de seu departamento 
em viabilizar a Pice, de junho de 1990, e o Programa de Competitividade Industrial 
(PCI), de fevereiro de 1991, em meio à intensa mudança institucional na área 
governamental, com o esvaziamento do CDI, da Cacex e da CPA. Na ocasião 
foram criados os Grupos Executivos de Política Setorial (Geps), responsáveis pela 
articulação da burocracia com os empresários. Ao lado destes grupos, funcionava 
a Comissão Empresarial de Competitividade (CEC), que Lucas (1992, p. 203) 
definiu como o estado-maior da política industrial. Assim, firmava-se no governo 
Collor um novo padrão de relacionamento entre o governo e o empresariado, que 
envolvia grupos executivos, a CEC e as câmaras setoriais.

Assumindo a Presidência com o afastamento de Collor em 1992, Itamar Franco 
trouxe de volta o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo (MICT), 
extinto por Collor,9 mas manteve as instituições criadas no governo anterior 
para a política industrial. As 25 câmaras setoriais, então ligadas ao Ministério da 
Fazenda, passaram para o novo MICT, assim como a CEC (Lage, 1993). Mas a 
ênfase do período 1993-1994 foi a estabilização monetária. Todos os esforços do 
governo voltaram-se para a elaboração e a implementação do Plano Real, e para 
a finalização da negociação da dívida externa em Washington. Em 1994, ocorria 
também a campanha eleitoral para a Presidência. A nova política industrial ficou 

7. Luiz Paulo Vellozo Lucas fala na mudança de cultura dentro do BNDES durante o governo Sarney e na resistência 
para se aceitar a ideia de que o banco passaria a apoiar a orientação da “integração competitiva”, liderada por Julio 
Mourão e configurada no Plano Estratégico do BNDES para 1987-1990. O objetivo do plano era “contribuir para a 
integração competitiva do Brasil na economia mundial” (Lucas, 1992, p. 193). Lucas atribui a Antonio Barros de Castro, 
consultor do BNDES durante o período Sarney, o nome da estratégia.
8. A reestruturação ministerial do governo Collor reuniu os ministérios da Fazenda, do Planejamento, e da Indústria e 
do Comércio em um só: o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. A Pice ficou afeta a este superministério 
por meio do Departamento de Indústria e Comércio. 
9. A Lei no 8.490, de 19 de novembro de 1992, criou o MICT, abarcando as políticas industriais e de comércio exterior, 
o turismo, o apoio à micro, pequena e média empresa, o café, o açúcar e o álcool.
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em segundo plano na atuação do governo, mas a política de abertura comercial 
inaugurou um novo paradigma, que veio para ficar.

7.1 Mudanças nas instituições governamentais como parte da estratégia de 
internacionalização da economia

7.1.1 MDIC, Camex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex) e MRE

O governo de Fernando Collor rompeu drasticamente com o modelo de substituição 
de importações quando pôs fim, em 1990, às agências que simbolizavam o 
protecionismo no comércio exterior – a Cacex e a CPA.10 Essa medida de Collor 
visava estabelecer uma reestruturação burocrática na área do comércio exterior para 
viabilizar a nova política de abertura comercial combinada à desregulamentação 
financeira. Ante o grande impacto das mudanças nas instituições do governo, houve 
em muitas áreas da burocracia uma situação de vazio institucional.

O mesmo empresariado que apoiara a coalizão que levou Collor à Presidência 
nas eleições de 1989 e que ganhou espaços na sua política industrial tinha de 
enfrentar dois desafios simultâneos: inflação elevada e importação competitiva 
com produtos da indústria local. Houve tentativas de reestruturar setores da 
indústria ameaçados pelas importações (calçados, têxteis, indústria de máquinas 
e brinquedos), e o BNDES tornou-se ao mesmo tempo a agência reguladora das 
privatizações de empresas estatais e a agência de apoio à reestruturação dos setores 
industriais impactados pela política de abertura (Lucas, 1992; Suzigan e Furtado, 
2006; 2010).

Em meados da década de 1990, o Brasil conseguiu resolver os dois grandes 
problemas macroeconômicos que inviabilizavam as demais políticas: conseguiu a 
estabilidade da moeda com o Plano Real e fechou a longa renegociação da dívida 
externa, dentro do escopo do Plano Brady. Por essa época, os capitais estrangeiros 
já chegavam ao país por meio das privatizações dos governos Collor e Itamar, e 
dos investimentos externos na bolsa de valores, que fora aberta (pela primeira vez 
na história do país) ao capital financeiro volátil.

10. O então diretor do Departamento de Indústria e Comércio do Ministério da Economia do governo Collor, Luiz Paulo 
Vellozo Lucas, relatou as mudanças institucionais que o ex-presidente procedeu nas agências burocráticas para a 
implementação de sua política de “integração competitiva”, a qual reunia a política industrial e a internacionalização 
da economia: “formou-se a Secretaria Nacional de Economia (SNE) pela junção de quase todos os órgãos federais 
ligados ao lado real da economia. Preços, importação e exportação e política industrial foram tratados como partes do 
mesmo problema. Os Grupos Executivos de Política Setorial (Geps) fariam a articulação com os demais instrumentos de 
política econômica e com os empresários. O Ministério de Indústria e Comércio (...) virou um departamento (DIC). Cacex 
e CPA tornaram-se coordenadorias de um departamento (Decex) (...). As atenções deveriam voltar-se para a abertura 
comercial, desregulamentação, qualidade e capacitação tecnológica. Tudo a ser negociado nos Geps” (Lucas, 1992, p. 198).
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O MICT, reconstituído por Itamar Franco, deu lugar em 1999, na gestão de 
Fernando Henrique Cardoso, ao MDIC,11 criado juntamente com a Secretaria 
de Comércio Exterior (Secex). Era atribuição do ministério a política industrial, de 
comércio exterior de bens e serviços, a regulamentação e a execução de políticas 
relativas ao comércio exterior, a aplicação dos mecanismos de defesa comercial, 
e a participação em negociações internacionais que envolvessem comércio. Neste 
remanejamento ministerial, a Fazenda ficou com as políticas tributária, alfandegária 
e tarifária, que convergem com a política de comércio exterior.

Na segunda metade dos anos 1990, há um aumento do volume das negociações 
comerciais que abarcam os setores da política industrial, de agronegócios, serviços 
e comércio exterior. Essas negociações extrapolam o âmbito do MRE e envolvem 
vários ministérios e agências. Além disso, a formação do Mercado Comum 
do Sul (Mercosul) e da OMC, a constituição da União Europeia e do Tratado  
Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta), e os esforços dos Estados Unidos para 
a criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) mobilizaram várias agências 
governamentais e também o mundo empresarial. As associações empresariais de 
linhagem corporativa fortaleceram seus departamentos de assuntos internacionais e 
comércio exterior. Em 1993, foi criada a Ação Empresarial Brasileira, com o objetivo 
de participar dos debates sobre a revisão constitucional, prevista para aquele ano. 
Alem dela, outra entidade de cúpula formou-se em 1996, a Coalizão Empresarial 
Brasileira, agregando indústria, agricultura e serviços, setores mobilizados em torno 
das discussões sobre a Alca (Oliveira, 2003; Mancuso e Oliveira, 2006).

Assim que deu início ao seu governo, em 1995, Fernando Henrique Cardoso 
tentou resolver a dispersão de medidas burocráticas ligadas ao comércio exterior 
que prejudicavam as atividades comerciais do país. Criou um organismo – a 
Camex – ligado à Presidência da República, para fazer a coordenação de vários 
organismos.12 A ideia de coordenação de uma série de políticas dispersas por várias 
instituições vinha substituir a atuação centralizada da Cacex (extinta em 1990) na 
área de comércio exterior na era do protecionismo industrial.

A Camex era ao mesmo tempo um fórum de discussão e de coordenação de 
políticas de comércio exterior, reunindo a burocracia do governo com representantes 
dos empresários e um conselho colegiado de ministros. Em termos de arquitetura 

11. Em maio de 1998, a Lei no 9.649 ratificou o MICT com a mesma denominação. No ano seguinte, a Medida Provisória 
no 1.795, de 1o/1/1999, mudava o nome do ministério para Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Logo 
depois, com a Lei no 10.683, de 28/5/1999, o órgão passou a incluir o termo exterior – Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=1&menu=1662>.
12. O Decreto no 1.386, de 6 de fevereiro de 1995, criou a Camex, que representou uma das primeiras medidas de 
Fernando Henrique Cardoso para superar a fragmentação nas instâncias decisórias da política de comércio exterior. 
Compunham o organismo: o ministro-chefe da Casa Civil; os ministros das Relações Exteriores; da Fazenda; do 
Planejamento e do Orçamento; da Indústria, do Comércio e do Turismo; da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária; e o presidente do BCB.
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institucional, o governo criara um organismo de cúpula, acima dos ministérios e 
ligado diretamente à Presidência, dando ao setor de comércio exterior a importância 
que ele nunca tivera na administração política do país. Mas a pouca experiência 
burocrática de coordenação de agências em nível supraministerial trouxe problemas 
para o desempenho desta agência.

Em 1998, a Camex, já como Câmara de Comércio Exterior, foi alocada no 
MDIC, que passou a sediar a Secretaria Executiva da Camex, sendo o ministro do 
Desenvolvimento o presidente desta. Contudo, essa era uma situação ambígua, 
uma vez que a Camex era ao mesmo tempo um organismo vinculado ao MDIC 
e um colegiado de ministros (Veiga e Iglesias, 2002).

A Camex passou por mais duas reestruturações. Primeiro, em 2001, ganha 
mais poder para formular, decidir e coordenar a política de comércio exterior. 
Ela se envolve com as negociações comerciais, ao lado do Ministério da Fazenda 
e do Conselho Monetário Nacional.13 Segundo, em 10 de junho de 2003, já no 
governo Lula, o Decreto no 4.732 estabelece amplas competências para a Camex. 
Entre algumas das funções desta, citam-se:

• definição de diretrizes da política de comércio exterior visando à inserção 
competitiva do Brasil na economia internacional;

• coordenação dos órgãos que operam na área de comércio exterior;

• estabelecimento de diretrizes para negociações de acordos de comércio 
exterior (bilaterais, regionais, multilaterais);

• poder para fixar diretrizes para o financiamento das exportações e para 
a cobertura dos riscos de operações de comércio exterior;

• coordenação de políticas de promoção comercial no exterior, política de 
frete e transportes internacionais; e

• estabelecimento de alíquotas do imposto de exportação e de importação.14

Entre os vários setores que compunham a Camex em 2003 estava o Conselho 
Consultivo do Setor Privado (Conex), de cuja composição constavam vinte membros 
conselheiros, representando empresários ligados à indústria, à importação e à 
exportação, ao lado de trabalhadores. A função do Conex seria de assessoramento, 
realização de estudos e proposições para a política de comércio exterior.

No quadro 1, estão as principais agências do governo envolvidas com a política 
de comércio exterior e comentadas nesta seção. O papel da Camex deveria ser o de 
coordenar o trabalho dos diversos ministérios na política comercial, envolvendo 

13. Por meio dos Decretos nos 3.756, de 21/2/2001, e 3.981, de 24/10/2001.
14. Informações obtidas em: <http://www.camex.gov.br/conteudo/exibe/area/1/menu/67/A%20CAMEX>.
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também a ação junto às instituições de financiamento. Contudo, ela vive uma 
situação de ambiguidade, por ser um órgão sediado no MDIC, presidido pelo 
ministro do Desenvolvimento, com uma missão de coordenação interministerial.

QUADRO 1
Instituições da política de comércio exterior (anos 1990 em diante)

Agências e ministérios Atuação

Camex
Coordenação interministerial das políticas de comércio exterior.
Problema: órgão do MDIC ou interministerial?

BNDES, Banco do Brasil, bancos regionais, SBCE Financiamento e garantias de crédito às exportações.

MRE, MDIC, Mapa Negociações comerciais.

Apex, MRE, MDIC Promoção comercial das exportações.

Fonte: Veiga e Iglesias (2002, p. 89).
Obs.: SBCE – Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação; e Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O MRE foi desde o início da República o responsável pela política de 
comércio exterior, considerada parte das relações internacionais do Brasil. Os setores 
exportadores e importadores a ele se dirigiam para tratar dos seus interesses. 
Quando da assinatura da adesão do Brasil ao Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 
(General Agreement on Tariffs and Trade – GATT), no final dos anos 1940, o tema 
do comércio internacional chegou ao Congresso, que teria de aprovar o acordo. 
A liderança dos industriais, ali presente, defensora do protecionismo à indústria, 
começou a partir daí uma batalha política e ideológica junto ao MRE para proteger 
os produtos locais da concorrência internacional, defendida pelo GATT. Nos anos 
1950, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Euvaldo Lodi, 
travou inúmeras batalhas com o ministério, atacando o liberalismo comercial de seus 
diplomatas, o qual prejudicava a indústria brasileira. Os diplomatas do MRE foram 
acusados de serem “os homens dos punhos de renda”, por seu espírito aristocrático 
e seu distanciamento da realidade industrial do país (Leopoldi, 2000, p. 138). 
Em função destas críticas, levadas diretamente ao presidente Getulio Vargas (em 
seu segundo mandato), os industriais foram admitidos na Comissão Consultiva de 
Acordos Comerciais do Itamaraty. Posteriormente, com a criação da Carteira de 
Exportação e Importação do Banco do Brasil (Cexim) em 1941, que deu lugar em 
1953 à Cacex (Carteira do Banco do Brasil que centralizou a política de comércio 
exterior desde então), o MRE começou a dividir o campo da política comercial com 
a burocracia do banco.

Com a grande virada no paradigma do comércio exterior no Brasil nos anos 
1990 e a criação do MDIC ao final da década, o papel do MRE se transforma. 
O tradicional insulamento burocrático do Itamaraty vai cedendo lugar a uma 
burocracia porosa, aberta ao relacionamento com o empresariado, com movimentos 
da sociedade civil e com outros órgãos governamentais. Desde então este ministério 
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tem reforçado as áreas de conexão comercial com o exterior, procurando articular sua 
ação com a do MDIC, bem como com outros ministérios envolvidos na atuação de 
empresas no exterior. Em especial, o MRE atua em parceria constante com a Apex, 
que veremos a seguir. Note-se que a ampliação da área de atuação do MRE nos 
anos 1990 não é uma orientação exclusivamente brasileira e, sim, uma tendência 
das relações econômicas internacionais pós-anos 1980, que foi caracterizada como 
diplomacia Estado-empresa por Susan Strange (2002).

A Apex foi um caso bem-sucedido de entidade criada para apoiar a 
internacionalização de empresas e que se superou nas suas funções iniciais. Instituída 
em 1997,15 no bojo de várias transformações na política de comércio exterior do 
governo Fernando Henrique Cardoso, a Apex foi formada como um setor do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), para promover a 
exportação de empresas parceiras deste. Operando dentro do Sebrae, ela tinha 
também a participação do MRE, da Casa Civil e de três representantes do setor 
privado, indicados pela Camex, então ligada à Presidência. A agência tinha como 
papel estimular pequenas e médias empresas a participar do esforço exportador do 
governo, capacitando-as para atuar no exterior. Até então as exportações brasileiras 
eram altamente concentradas em algumas empresas de grande porte, muitas 
delas multinacionais. Em 1998, por exemplo, 50% do valor exportado pelo país 
corresponderam a 84 empresas. O governo queria mudar este perfil concentrado 
das exportações e contava com a mobilização da pequena e média empresa para 
essa mudança. Os efeitos da atuação da Apex se fizeram sentir. Uma década após 
a sua criação, as micro, pequenas e médias empresas exportaram, conforme Torres 
(2009), 6% do total de US$ 198 bilhões (valor exportado em 2008).

Em 2003, já no governo Lula, a Apex se transforma em uma agência autônoma, 
com o nome de Apex-Brasil.16 Desliga-se do Sebrae e é abrigada pelo MDIC, 
operando como um serviço autônomo, tal como o Sebrae. No conselho deliberativo 
da nova entidade, havia representantes dos seguintes órgãos: MDIC, MRE, Camex, 
BNDES, CNI, Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), além do Sebrae.

A Apex hoje se define como uma agência de inteligência em comércio e 
investimentos estrangeiros. Estuda os mercados internacionais, analisa a conjuntura 
mundial e passa as informações ao empresário-cliente que deseja exportar. Capacita 
as empresas a exportarem produtos e serviços e faz a intermediação entre empresas 
locais e internacionais. Busca países onde as empresas brasileiras ainda não chegaram 
com suas exportações. Organiza feiras internacionais no país e no exterior, reunindo 
empresas e futuros clientes. Entre 2006 e 2010, foram 4 mil eventos. A Apex 

15. A Apex foi criada pelo Decreto no 2.398, de 21 de novembro de 1997. Foi presidida, entre 1997 e 2003, por 
Dorothea Werneck. 
16. Nome instituído pela Lei no 10.668, de 14 de maio de 2003.
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também organiza fóruns bilaterais com a participação das empresas exportadoras, 
apoiadas por representantes do MDIC e do MRE.

À medida que consolidava seu papel de promover exportações de pequenas 
e médias empresas, ela passou a ter outra atribuição: prospectar e atrair IEDs para 
o país. Seu âmbito de ação também se ampliou para o atendimento às grandes 
empresas. Atualmente a Apex trabalha apoiando empresas a exportarem em 
oitenta setores da economia dentro das categorias: alimentos e bebidas; moda; 
tecnologia e saúde; casa e construção civil; entretenimento e serviços; e máquinas 
e equipamentos. Ela também trabalha articulada às entidades empresariais destes 
setores. Em geral são associações de pequenas e médias empresas, mas entre elas se 
encontram grandes associações de classe, como a União da Indústria de Cana de 
Açúcar (Única), a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq) e a Organização Nacional da Indústria de Petróleo (Onip).

7.1.2 BNDES e Presidência da República

Desde sua criação em 1952, o BNDES, então Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico (BNDE), teve um papel central na política de desenvolvimento brasileira. 
Contudo, até os anos 1990, ele era um banco que se envolvia em operações de 
crédito domésticas. No início do governo Fernando Henrique Cardoso, em meio 
ao conjunto de medidas para facilitar o esforço exportador do país, deu-se ao 
BNDES a função de provedor de crédito à exportação. Havia uma demanda antiga 
dos exportadores brasileiros por um banco semelhante, mas estes não imaginavam 
que o BNDES poderia assumir mais esse papel entre os muitos que já tinha. Esta 
foi uma mudança importante, porque até então o BNDES voltava-se para o 
mercado interno.

Em meados da década de 1990, o banco começou a ser estruturado para 
se tornar o pilar do sistema brasileiro de apoio à exportação. Como um banco 
de exportação, o BNDES teria uma linha de financiamento na modalidade de 
supplier’s credit (crédito para o fornecedor) e outra de buyer’s credit (crédito para 
o comprador), e trabalharia em parceria com o Banco do Brasil, que já operava 
com agências no exterior. Dando continuidade ao seu papel externo, o BNDES 
lançou-se, desde 2002, a financiar empresas brasileiras que buscavam operar fora 
do país e passou a oferecer empréstimos estratégicos para a compra ou fusão de 
companhias nacionais no exterior por meio do Programa de Financiamento das 
Exportações de Bens e Serviços (Proex). Criou-se também uma empresa de seguro 
de crédito para exportação no bojo da política de comércio exterior de Fernando 
Henrique Cardoso. A Coface, empresa de seguro de crédito privada, contou com 
a participação do Banco do Brasil. Outras fontes de financiamento de empresas 
para inovação e internacionalização nesse período foram criadas no Banco do 



404 Capacidades Estatais em Países Emergentes: o Brasil em perspectiva comparada

Brasil e na Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), organismo vinculado ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia.

Podemos destacar também, como parte da política de internacionalização 
do país, o fortalecimento da atuação da Presidência da República, que se 
envolve diretamente numa ação de diplomacia presidencial, realizando viagens 
internacionais com vários ministros e empresários para participar de fóruns 
empresariais bilaterais (por exemplo, o Fórum Brasil-Peru, em novembro de 
2013) ou multilaterais (o I Fórum do Mercosul, em novembro de 2012), numa 
ação que Susan Strange (2002) chamou de diplomacia Estado-empresa. Como parte 
desta, podemos lembrar a forte ação da diplomacia brasileira na OMC em defesa de 
empresas e setores econômicos: Embraer versus Bombardier, algodão brasileiro, entre 
outros (Thorstensen, 2011; Ferreira, 2004). Essa atuação de diplomacia presidencial 
em favor de empresas e setores da economia também é seguida por prefeitos de grandes 
metrópoles e por governadores estaduais, atividade que é chamada paradiplomacia.

7.2 Políticas governamentais que preparam a mudança para a 
internacionalização desde os anos 1990

A seguir apresentamos uma relação de políticas de comércio exterior, investimentos, 
e apoio a multinacionais estrangeiras e a empresas brasileiras que passam a atuar no 
exterior (como exportadoras, produtoras, tradings etc.). Elas já foram comentadas 
anteriormente quando da discussão das agências governamentais envolvidas com 
políticas de internacionalização.

7.2.1 Planejamento

Uma primeira observação a marcar o cenário dessas políticas governamentais é o 
retorno do planejamento como atividade orientadora da ação estatal e da formulação 
das políticas. Vencida a inflação e negociada a dívida externa, o governo pôde 
começar a implementar o planejamento macroeconômico previsto no art. 165 da 
CF/1988. Nesta fase, o país transita do conceito de plano como estratégia de vencer 
a inflação (Plano Cruzado, Plano Real) para a fase do planejamento de políticas 
de médio prazo por meio do plano plurianual (PPA).

O PPA é um plano de quatro anos, que começa no segundo ano de um 
governo e acaba no primeiro ano do governo seguinte, levando-se em conta 
mandatos presidenciais de quatro anos. Elaborado pela Presidência da República, 
deve ser aprovado pelo Congresso, tomando forma de lei. Ele difere dos planos 
centralizados de governo do regime militar. Compõe-se de metas estratégicas em 
setores variados da economia, depende do entrosamento entre quadros burocráticos 
interministeriais e envolve o relacionamento com entes federativos.
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Desde 1991, quando tem inicio o primeiro PPA, já tivemos cinco planos17 – o 
atual vai de 2012 a 2015 (Brasil sem Miséria). Dentro dos PPAs, sempre existem 
diretrizes para o aperfeiçoamento do comércio exterior e a atração de investimentos 
externos para o país.

7.2.2 Políticas voltadas para a atração de empresas estrangeiras e investimentos 
externos em setores privatizados nos anos 1990 e na bolsa de valores

Costumam-se avaliar duas ondas ou ciclos de investimentos externos após 1990. No 
primeiro ciclo, estão os IEDs atraídos pelo processo de privatização, acompanhado 
de movimentos de fusão e aquisição, que trouxeram um peso maior ao capital 
estrangeiro na economia e geraram concentração em grandes empresas. Nesse 
ciclo vieram também os capitais estrangeiros que investiram na bolsa de valores, 
com a abertura financeira do início da década de 1990, com vistas a estimular o 
mercado de ações e de títulos. Os governos Collor e Fernando Henrique ofereceram 
vários incentivos ao IED para empresas que participaram da compra de estatais de 
telecomunicações e empresas estaduais de distribuição de energia elétrica durante 
o processo de privatização. Houve também um movimento descentralizado de 
atração de empresas estrangeiras (especialmente no setor automotivo) para outras 
áreas do país, que envolveu disputa entre governadores e prefeitos no que se 
convencionou chamar de guerra fiscal (oferta de incentivos fiscais como atração 
de empreendimentos). Nessa ocasião entraram no país várias empresas do setor 
automotivo; após um rearranjo desse mercado, o governo retirou os incentivos 
para a entrada de novas empresas e criou facilidades para aquelas já instaladas no 
Brasil, por meio do Acordo Automotivo, entre governo e montadoras, voltado 
para a proteção deste setor. Outra área que atraiu empresas estrangeiras foi a de 
laboratórios farmacêuticos produtores de medicamentos genéricos.

No setor de bancos e companhias de seguro, no qual havia reserva de mercado 
para a empresa brasileira desde a Era Vargas, a desregulamentação se deu a partir 
da crise bancária posterior à estabilização monetária. Como resposta à crise de 
bancos privados e estaduais, o governo Fernando Henrique Cardoso criou dois 
planos, o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema 
Financeiro Nacional (Proer), para bancos privados, e o Programa de Incentivo à 
Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (Proes), para bancos 
estaduais. Durante o processo de saneamento bancário, muitos bancos insolventes 
após o Plano Real foram vendidos a bancos estrangeiros. No setor de seguros, houve 
a quebra do monopólio do resseguro (por meio de emenda constitucional), e a 

17. A lista dos PPAs é a seguinte: Brasil em Ação (1996-1999); Avança Brasil (2000-2003); Brasil para Todos (2004-2007); 
Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de Qualidade (2008-2011); e Brasil sem Miséria (2012-2015). Para 
os planos anteriores a 1996, não foram encontrados nomes. Disponível em: <www.planejamento.gov.br>. Acesso em: 
maio 2015.
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desnacionalização de empresas deste setor foi significativa, a começar pela maior 
empresa brasileira de seguros, a SulAmérica, que passou por um processo de fusão 
com a seguradora ING.

A mudança de paradigma implicou a formulação de medidas de favorecimento 
aos IEDs na produção e aos investimentos financeiros na bolsa de valores. Esta 
foi uma tendência comum a vários países da América do Sul que à época também 
passavam por reformas econômicas. Na década de 1990, entrou na região uma 
média anual de US$ 31,8 bilhões. A proporção do capital estrangeiro no PIB da 
América do Sul passou de 10,3% em 1991 para 22,1% em 1999 (Belloni e Wainer, 
2014). Esta mudança reforçou o papel das multinacionais estrangeiras no topo da 
hierarquia empresarial da região.

O segundo ciclo dos IEDs teve lugar a partir de meados da década seguinte, 
iniciando em 2007 e 2008, em função da grande crise financeira nos países centrais, 
e retornando em 2009. No Brasil este movimento é puxado pelos investimentos 
diretos chineses. Belloni e Wainer (2014), baseados em dados da Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (United Nations Conference 
on Trade and Development – UNCTAD), apontam para a entrada de US$ 120 
bilhões na América do Sul em 2011. Deste montante, 54,7% vieram para o Brasil 
(Belloni e Wainer, 2014).

Duas viagens oficiais do presidente Lula e uma da presidente Dilma Roussef 
à China reforçam os movimentos de capitais entre os dois países. O Conselho 
Empresarial Brasil-China (CEBC) realiza estudos a respeito dos investimentos 
chineses no Brasil e dos investimentos brasileiros na China no século XXI, chamando 
a atenção para esse segundo ciclo, em que a China se torna o maior investidor e 
parceiro comercial do Brasil. Em apenas três anos (2009-2012), o valor do comércio 
brasileiro com a China aumenta em 104%. Cresce também o volume de IED chinês 
no Brasil, que em 2010 chega a US$ 13,1 bilhões (CEBC, 2013). Essa onda de 
investimentos se dirige para a indústria automotiva, eletrônica, e de máquinas e 
equipamentos. A China, que se inseriu na economia mundial como plataforma de 
exportação para os países asiáticos, busca fazer do Brasil, com seus empreendimentos, 
plataforma de exportação de manufaturados para a América Latina. Além disso, 
a China tem acordado com o governo brasileiro projetos nos setores de energia, 
petróleo, gás e serviços de telecomunicações. Também está trazendo três bancos 
chineses para o Brasil, para operarem com esses empreendimentos chineses.

7.2.3 Políticas de incentivo à exportação

Foram várias as políticas que buscaram, a partir dos anos 1990, estimular a atividade 
exportadora. Demos destaque neste capítulo à importância que a reestruturação ou a 
criação de agências do governo e as mudanças nos marcos regulatórios tiveram para 
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viabilizar estas políticas. Complementam o esforço exportador do governo políticas 
cambiais, fiscais e creditícias (especialmente por meio do BNDES). Contudo, os 
setores empresariais ligados à exportação avaliam que muitas delas ainda precisam 
ser implementadas e que, a despeito de haver agências especializadas no comércio 
exterior, estas não atuam de forma coordenada.18

7.2.4 Políticas de apoio à reestruturação industrial de empresas dentro do novo 
paradigma (produzir para exportar)

Aqui também aparece o papel do BNDES como agência-piloto, elaborando 
projetos para setores industriais afetados pela abertura e desejando se fortalecer para 
competir nas exportações. Desde os anos 1990, quando o setor industrial se viu 
mais ameaçado pela abertura comercial, o BNDES tem dado apoio à reestruturação 
das indústrias e também a diversas políticas industriais.

7.2.5 Políticas de apoio à ida de grandes e médias empresas ao exterior

Abrangem políticas de crédito, promoção comercial, assistência e informação, 
incentivos fiscais e tributários, seguros para investimentos brasileiros no exterior, 
missões comerciais para diversos países. Como já vimos anteriormente, são várias 
as agências envolvidas nestas políticas: MDIC, MRE, Apex, BNDES e Banco do 
Brasil. Este apoio vai dos incentivos para exportar aos créditos para vender produtos 
no exterior (supplier’s credits) e comprar empresas ou investir na criação delas em 
outros países. O BNDES passa a ser o grande impulsionador da internacionalização 
das empresas brasileiras, seja para as que exportam, seja para as que se estabelecem 
no exterior. Enquanto no governo Fernando Henrique Cardoso ele cumpre a função 
de banco de exportação, no governo Lula ele passa também a financiar empresas 
brasileiras para a compra de empreedimentos fora do Brasil e para a realização de 
fusões e aquisições no país e no exterior.

7.2.6 Políticas regulatórias

São exemplos de políticas regulatórias: Lei de Defesa da Concorrência (estabelecendo 
controle da concorrência); Lei de Modernização dos Portos; Lei de Concessões 
(regulando o uso de setores em que o Estado tinha monopólios – água, minérios, 
hidrocarbonetos); e Lei Anticorrupção nas Empresas. No âmbito dessas políticas, 
está a criação de agências reguladoras para setores de petróleo, eletricidade, telefonia 
e telecomunicações, saúde e medicamentos.

18. Em entrevista ao programa Espaço Aberto, do canal de televisão Globonews, em 6 de janeiro de 2012, o presidente 
da AEB José Augusto de Castro queixou-se da falta de uma política de comércio exterior. Afirmou que a Camex 
trabalha apenas com sete ministérios, quando na realidade são dezessete os que lidam com esta política. Na página da 
associação, há artigos da imprensa chamando atenção para a necessidade de políticas de longo prazo que resgatem a 
competitividade dos produtos brasileiros e para a urgência da interlocução do MDIC com os exportadores. Há, também, 
uma crítica do vice-presidente da entidade Roberto Gianetti da Fonseca ao “viés antiexportação da nossa complexa e 
anacrônica estrutura tributária” (Uma grande distância..., 2012).
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7.2.7 Política externa envolvendo diplomacia Estado-Estado e Estado-empresa em 
questões conflitivas com países da América Latina

Nota-se uma postura mais agressiva do MRE nas negociações comerciais (Ricupero 
e Barreto, 2007). O ministério passa a participar ativamente das negociações 
comerciais ligadas a controvérsias na OMC19 (Thorstensen, 2011; Ferreira, 2004). 
Além disso, muitas vezes o presidente da República viaja com seus ministros, 
comparecendo aos eventos (fóruns bilaterais ou multilaterais) para reafirmar as 
intenções do governo em parcerias e na defesa de empresas brasileiras no exterior. 
Nas comitivas que acompanham o presidente, é muito comum fazerem parte 
empresários interessados em encetar negócios no país ou na região visitados. 
Desde os primeiros anos deste século, os presidentes Lula e Dilma vêm realizando 
missões com função comercial na Argentina, na China, em vários países africanos, 
na Rússia, entre outros.

7.2.8 Políticas que envolvem a criação de canais de diálogo e consulta entre burocracia 
governamental e empresariado para a discussão da política industrial e de 
comércio exterior

Com a Nova República, foram sendo criados diversos canais de interação entre 
governo e empresários, como conselhos, câmaras setoriais da indústria e da 
agricultura, fóruns de competitividade, todos ligados a ministérios. Nos conselhos 
criados durante o governo Lula – Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social (CDES), CNDI e Conselho Nacional de Comércio Exterior –, destaca-se 
a presença do presidente e de seus ministros nas reuniões entre governo e grandes 
empresários ou representantes de entidades empresariais, participando diretamente 
das discussões que tratavam das políticas de exportação e da política industrial.

8 INTERNACIONALIZAÇÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA APÓS 1990: O NOVO 
AMBIENTE EMPRESARIAL

Nos anos 1990, não foi apenas o paradigma do comércio exportador que mudou. 
O capitalismo brasileiro se alterou de forma profunda, com as reformas econômicas 
e os impactos de eventos domésticos (inflação, dívida externa e redemocratização), 
que levaram à recomposição de coalizões no poder. Também tiveram importância 
os acontecimentos internacionais, por exemplo, as várias crises financeiras, assim 
como as pressões e condicionantes das instituições do Consenso de Washington 
e da OMC sobre os rumos da política econômica do país. Os eventos domésticos 
e internacionais, e a reorientação das políticas dos diversos governos desde 1990 
trouxeram significativas alterações no ambiente empresarial brasileiro.

19. Na OMC é o Estado nacional que participa dos processos de litígio comercial, em nome das empresas ou dos setores. 
Só os ministérios das relações exteriores dos respectivos países atuam nos painéis de controvérsia, daí a importância 
de uma boa parceria entre empresa e governo na cessão de informações para o processo.
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Há muitas evidências de que o setor privado no país tem vivido um processo 
de mudança gradual nas duas últimas décadas, tal como ocorreu com o Estado 
brasileiro. Alguns traços desta mudança aparecem na estrutura hierárquica do 
mundo das empresas. Eles se acentuam, por um lado, com o fortalecimento das 
micro e pequenas empresas (atuantes e muito mobilizadas por meio de campanhas e 
entidades de classe), por outro, com a ocupação do topo da hierarquia por grandes 
grupos empresariais nacionais e multinacionais estrangeiras. A emergência de grupos 
econômicos brasileiros que passam a atuar no exterior, ou de multinacionais que 
vêm para o Brasil provenientes de países do Sul, é um elemento novo do ambiente 
empresarial brasileiro.20 João Bosco Lodi, consultor de empresas nos anos 1990, 
retratou bem o meio empresarial em mudança na virada do século.

A grande era do empresário nacional foram os anos 1945-1985. Agora os protagonistas 
são os fundos de pensão, os fundos de investimento internacionais e as empresas globais 
que sobreviveram às grandes fusões de 1996-1998. (...) Sobrevive [hoje] quem for 
mundial, agregado a multinacional, capitalizado e de preço baixo (Lodi, 1999, p. 80).

A seguir destacamos essas mudanças no ambiente empresarial e na estrutura 
do capitalismo brasileiro recente.

8.1 Variedade de empresas multinacionais

As multinacionais estrangeiras de setores tradicionais (como automobilístico, 
farmacêutico, alimentício, de insumos agrícolas, de produtos de limpeza e 
higiene) vêm refletindo em suas filiais brasileiras a intensa mudança que ocorre 
nas grandes corporações nos países desenvolvidos. Elas também passam a enfrentar 
a concorrência das multinacionais recém-chegadas, estimuladas pela política de 
abertura a importações e ao capital estrangeiro no governo Collor. A combinação da 
recessão econômica com a competição no início dos anos 1990 leva a acordos entre 
estas multinacionais tradicionais e o governo, como no caso do regime automotivo a 
partir de 1995. O setor de autopeças, que, por exigência das negociações no governo 
Juscelino Kubitschek, era inteiramente nacional, se desnacionaliza completamente 
neste período, com o desaparecimento de importantes empresas, como a Cofap 
e a Metaleve.

Também se assiste neste momento à chegada ao Brasil de novas multinacionais 
estrangeiras: bancos, seguradoras, e operadoras na distribuição de energia elétrica, 
na prospecção de petróleo e gás, em telecomunicações e computadores. Estas 
empresas atuam em setores afetados pelas reformas, que passaram por processo de 
privatização ou de quebra dos monopólios de exploração do petróleo e do resseguro. 

20. Vários estudos têm buscado explicar o processo de internacionalização das empresas, priorizando a análise dos 
investimentos, das multinacionais estrangeiras e das brasileiras. Entre eles estão Casanova (2009), Fleury e Fleury (2012), 
Mathews (2006), Almeida (2009), Almeida (2007), e Laplane, Coutinho e Hiratuka (2003).



410 Capacidades Estatais em Países Emergentes: o Brasil em perspectiva comparada

O setor de serviços, até então protegido para as empresas brasileiras, vai sendo 
progressivamente desregulado e desnacionalizado; é o caso de bancos e seguros, 
supermercados, editoras de livros, imprensa, educação superior, hospitais, planos de 
saúde etc. Muitas dessas novas multinacionais vêm de países que tradicionalmente 
não tinham presença no país (Noruega, Espanha, entre outros países). Destaque 
especial deve ser dado à chegada das multinacionais chinesas ao Brasil durante o 
século XXI, já discutida.

As multinacionais brasileiras que já estavam fora do Brasil desde os anos 
1970 expandem sua abrangência e seus ativos no exterior: dirigem-se para países 
da América Latina e da África de língua portuguesa, para Portugal, Estados Unidos 
e China, entre outros países e regiões. Para esta expansão, contam com o apoio 
do BNDES, dos ministérios e agências envolvidos com a internacionalização.21 
Grandes grupos econômicos brasileiros passam a comprar empresas no exterior, a 
exportar, a prestar serviços pós-venda e a produzir em outros países. Sob a forma 
de empresas públicas ou privadas, as multinacionais brasileiras atuam no setor 
de prospecção e refino do petróleo, mineração, siderurgia, alimentos e cerveja, 
transporte, aviação civil, cimento, suco de laranja, calçados, vestuário. São grandes 
grupos econômicos ou empresas de porte médio. No setor de serviços, vamos 
encontrar bancos privados e grandes empresas de construção civil. Empresas de 
tecnologia da informação começam a se instalar na África, sobretudo em Angola.

O grande giro das multinacionais brasileiras internacionalizadas aparece 
nos levantamentos das maiores empresas do país no exterior: em 1995 o World 
Investment Report da UNCTAD identificou entre as maiores empresas brasileiras 
internacionalizadas a Petrobras, a Sadia, a Brahma, a Villares, a Embraer, a Usiminas, 
a Aracruz, a Ceval Alimentos e a Hering (Lacerda, 1999, p. 32-33). Muitas destas 
empresas foram compradas por grandes grupos que concentraram ainda mais o 
setor (o caso da Sadia, da Brahma, da Aracruz e da Ceval Alimentos). Grupos como 
Villares desapareceram do cenário empresarial nos anos 1990.

Pouco mais de uma década depois, Lourdes Casanova (2009, p. 165) 
identificou, com base na revista América Economía, as seguintes empresas brasileiras 
com maior índice de globalização entre as cem grandes empresas latino-americanas: 
Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Vale, Gerdau, Embraer, Petrobras, 
Sadia, Perdigão, Grupo JBS Friboi, Marcopolo, Braskem, Sabó, Weg, Grupo 
Votorantim, Natura Cosméticos, TAM, Gol e Itaú. É possível perceber nesta lista 
as transformações advindas principalmente do impacto da crise internacional de 
2007-2008 no meio empresarial brasileiro. A Sadia e a Perdigão foram agregadas 

21. Essa política de apoio aos grandes grupos nacionais parece ter vindo do governo Fernando Henrique, que encomendou 
ao sociólogo Luciano Martins, seu assessor, um levantamento dos maiores grupos econômicos brasileiros. Em 1995, 
ainda no primeiro mandato de Fernando Henrique, o BNDES realizou um estudo identificando os grandes grupos no 
país que estariam preparados para se internacionalizar (BNDES, 1995).
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ao Grupo BR Foods, e a TAM realizou uma fusão com a chilena LAN para ampliar 
sua abrangência na América Latina. O banco Itaú se fortaleceu internamente com 
a incorporação do Unibanco.

Poderíamos indagar sobre a representação das grandes empresas brasileiras, 
com alto índice de internacionalização, no conjunto das multinacionais  
latino-americanas. Lourdes Casanova (2009) levantou que, entre as cinquenta 
empresas com maior índice de globalização na América Latina, dezenove (38%) são 
brasileiras, conforme apontado na tabela 1. Contudo, em termos de multinacionais 
localizadas no hemisfério Sul, as brasileiras possuem apenas 3% destas, enquanto 
as chinesas, 40%.

TABELA 1
Cinquenta maiores multinacionais da América Latina, por país (2008)

Brasil 19

México 12 

Chile   8

Argentina   5

Peru   2

Colômbia   1

Guatemala   1

Venezuela   1

Bolívia     11

Total 50 

Fonte: Casanova (2009, p. 168).
Nota: 1 Empresa boliviana que se transferiu para os Estados Unidos.

A expansão das empresas brasileiras pela América Latina tem sido intensa: a 
Petrobras está presente na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Paraguai, na Bolívia, 
no Peru, na Colômbia e na Venezuela. A mineradora Vale se instalou na Argentina, 
no Chile, no Paraguai e no Peru. A construtora Odebrecht tem empreendimentos 
na Venezuela, na Argentina, na Colômbia, no Equador e no Peru. Muitas vezes 
o BNDES está atrás destas empresas, oferecendo créditos para que se instalem e 
atuem nesses países (Belloni e Wainer, 2014).

8.2 Fortalecimento das grandes empresas públicas no exterior

Outro aspecto característico do reposicionamento do Estado nessa nova conjuntura 
é o fortalecimento das grandes empresas públicas no exterior, como parte de uma 
orientação de política externa que tem como metas a integração latino-americana, 
e as relações com a África e a China. É o caso das multinacionais estatais Petrobras 
e Eletrobras, presentes em várias partes do mundo.
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8.3 Fusões e aquisições

Muitas empresas brasileiras (públicas ou privadas) se associam ou desaparecem diante 
de processos de fusão e aquisição, que levam à desnacionalização de setores como 
indústria de autopeças, telecomunicações, distribuição de energia elétrica, bancos, 
seguradoras, metalurgia, siderurgia, mineração, alimentos, bebidas, química, material 
de transporte e indústria farmacêutica (Siffert Filho e Silva, 1999). É o caso de fusões 
entre empresas brasileiras (Unibanco com Itaú; Sadia com Perdigão, formando a BR 
Foods) e de brasileiras com estrangeiras (SulAmérica com ING; Pão de Açúcar com 
Casino). Em consequência, tem havido significativa desnacionalização e concentração, 
devido à compra de empresas brasileiras por estrangeiras. Mais recentemente esse 
processo vem atingindo editoras, supermercados, hospitais e escolas de ensino superior. 
As tendências nesse sentido apontam para a concentração cada vez maior de grandes 
empresas e a desnacionalização de empresas brasileiras (parcial ou integral).

8.4 Crescimento e empoderamento das pequenas e médias empresas

Esse setor, que já vinha fazendo parte da coalizão política do regime militar, 
ganhando algumas políticas de proteção, participou ativamente da transição 
política e colocou na CF/1988 o compromisso do Estado com a pequena e a 
média empresa. O setor mostrou ser capaz de agir coletivamente nas demandas 
por políticas tributárias e conseguiu a aprovação do Estatuto da Pequena e Média 
Empresa e do Sistema Tributário Simplificado, o Simples (Guimarães, 2011). 
Os empresários contam com uma entidade de apoio e capacitação, o Sebrae, que 
ganhou espaço na política de comércio exterior ao fazer parceria com a Apex, 
formada para capacitar empresas para a exportação.

8.5 Hierarquia de empresas no Brasil

Com o fortalecimento dos grandes grupos econômicos e a mobilização das pequenas 
e médias empresas, consolida-se no país a hierarquia já apontada por Castro 
(2012), Schneider (2009) e Doctor (2010). Dada a concentração cada vez maior 
da parte superior da pirâmide empresarial e do crescimento da sua base (formada 
por pequenas e microempresas), vemos que a tendência histórica do mundo 
empresarial brasileiro de apresentar uma forma piramidal ainda persiste, com a 
cúpula se atrofiando cada vez mais.

8.6 Setor financeiro público

Ainda que as empresas do setor financeiro tenham passado por uma onda de 
desnacionalização, com a vinda de bancos e seguradoras estrangeiros na década de 
1990, permaneceu fortalecido e ampliado o setor financeiro público, formado pelo 
Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa Econômica Federal. O BNDES, inclusive, 
se torna o eixo da política de exportação e apoio às multinacionais estrangeiras 
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que participam de privatizações e grandes empreendimentos, e também das 
multinacionais brasileiras que vão para fora. Registre-se o desaparecimento do Banco 
Nacional de Habitação (BNH) na Nova República, o qual não resistiu aos efeitos 
da inflação sobre sua atuação. Os bancos públicos atuam na maioria das políticas 
governamentais que dizem respeito ao mundo empresarial (crédito, investimento, 
seguro, apoio a exportações, apoio a fusões e aquisições, financiamento de grandes 
obras públicas e de empresas nelas envolvidas). Eles representam a face mais clara 
da participação do Estado na economia brasileira.

8.7 Marcos jurídicos

As grandes transformações no mundo empresarial após os anos 1990 vieram acompanhadas 
de uma enorme quantidade de marcos jurídicos. Eles regulam os investimentos, os 
tributos, permitem a formação de empreendimentos de grande porte, especialmente em 
infraestrutura, sob a forma de PPPs, e de sociedades de propósitos específicos (Lazarini, 
2011). Estas formas de parceria operam na construção de grandes represas hidrelétricas, em 
obras públicas urbanas e na construção e manutenção de estradas. O marco regulatório 
dos leilões de campos de exploração de petróleo e, mais recentemente, o regime 
de partilha para a exploração do pré-sal mostram como há uma proliferação de 
novos marcos jurídicos e regulatórios a orientar o relacionamento Estado-empresa 
e empresa-empresa. Muitas leis novas tornaram mais segura a ação das empresas e o 
impacto destas sobre o consumidor, o meio ambiente e a sociedade: a Lei de Proteção 
à Concorrência, que deu lugar ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) do Ministério da Justiça; a Lei de Falências; a Lei de Propriedade Industrial; 
a Lei do Bem; a Lei de Inovação; o Estatuto da Micro e Pequena Empresa; a Lei 
de Patentes; a Lei de Medicamentos Genéricos, entre muitas outras.

8.8 Estrutura da propriedade de empresas brasileiras privadas

Tem sido grande a mudança na estrutura da propriedade de empresas privadas 
no país. Bancos privados domésticos e estrangeiros, investidores estrangeiros 
(financeiros), grandes fundos de pensão de empresas estatais (especialmente o 
fundo de pensão Previ do Banco do Brasil) e o BNDESPAR são os novos acionistas 
de empresas que foram privatizadas ou que estão passando por processos de 
reestruturação. Essa questão se liga à mudança nas formas de financiamento da 
grande empresa privada ou estatal que recorre à captação de recursos externos ou 
no mercado de capitais doméstico. Por terem propriedade nas empresas, os fundos 
de pensão juntamente com os bancos comerciais estão fazendo parte da gestão das 
empresas e de seus conselhos de administração. Com o fim das empresas familiares 
de grande porte, o sistema patrimonial das grandes e médias firmas passa por 
grande transformação.
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8.9 Mudanças na ação das associações empresariais

Todas essas mudanças comentadas se refletiram nas associações empresariais que vêm 
passando por uma reestruturação. Um enorme volume de associações de pequenas 
e médias empresas surgiu como resultado da mobilização do setor por políticas 
domésticas e de apoio à exportação. As tradicionais organizações corporativistas da 
indústria, com larga trajetória associativa, dinamizaram seus departamentos de relações 
internacionais e comércio exterior para a realização de estudos e projetos de interesse das 
empresas. Com o fortalecimento da ação do Congresso em virtude da democratização, 
elas passaram a acompanhar o andamento de projetos de lei. Surgiram também entidades 
empresariais a partir das relações comerciais bilaterais, como associações ou think tanks: 
CEBC, Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China (em São Paulo, no Espírito 
Santo e no Rio de Janeiro), Câmara de Comércio Argentino-Brasileira (em São Paulo 
e no Rio de Janeiro), Câmara Brasil-Argentina (em Buenos Aires), entre outras.

Com o aumento do volume das negociações comerciais e as novas demandas 
vindas da OMC, começam a se formar entidades empresariais transetoriais de 
cúpula, que representam uma novidade no sistema organizacional das empresas, 
acostumadas a agirem por meio de associações corporativas setoriais. A criação 
da Ação Empresarial Brasileira em 1993, motivada principalmente pelos debates 
em torno de questões da reforma constitucional, programada para aquele ano, é 
um exemplo dessa nova ação empresarial de cúpula. Ela foi seguida, em 1996, 
pela Coalizão Empresarial Brasileira, formada para discutir o papel das empresas 
brasileiras na Alca (Oliveira, 2003; Mancuso e Oliveira, 2006).

8.10 Alianças e coalizões das empresas com o governo

Podemos identificar algumas alianças e coalizões de apoio às políticas de 
internacionalização de empresas e de inserção internacional do país22 a partir da 
mudança de paradigma na política brasileira em 1990. Desde então, aprofunda-se 
a integração do país à economia internacional. Identifica-se uma forma de aliança 
entre a micro e a média empresa e o governo, aliança que vem dos anos 1980. Este 
setor se fortaleceu com a introdução de compromissos com a pequena e a média 
empresa na CF/1988, em consequência de sua mobilização por meio de entidades 
de classe, campanhas e movimentos no início da redemocratização. A partir de 
sua luta, esses empresários conseguiram tornar lei uma política tributária para o 
setor e aprovar um estatuto voltado para a pequena e média empresa. A mudança 
de paradigma só fez beneficiar ainda mais este setor, que passa a ter, na atividade 
de exportação e no apoio governamental para a ida ao exterior, formas de se 

22. Peter Gourevitch (1993) entende por coalizões políticas os arranjos que envolvem setores econômicos em torno de 
ideias, interesses e políticas comuns a todos. As coalizões sedimentam paradigmas de ação do Estado e dão legitimidade 
aos governos. Para ele, situações de crise (como a que o Brasil experimentou nos anos 1980) mudam os paradigmas, 
desfazem as coalizões vencedoras e colocam em seu lugar novos projetos, atores e ideias. 
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expandir em outros mercados. O Sebrae e a Apex são espaços para os empresários 
se informarem e se capacitarem. Muitos projetos do governo evidenciam que a 
aliança tem fortalecido o setor.

Outra aliança política pode ser encontrada nos grandes grupos econômicos 
brasileiros que atuam junto ao governo na elaboração de políticas domésticas para 
o setor (desoneração fiscal, emprego), bem como atuam, com o apoio financeiro 
governamental, para exportar ou se instalar no exterior. Arenas governamentais 
como o CDES (governo Lula), o CNDI (governo Lula) e a Camex (governos 
Fernando Henrique Cardoso e Lula) seriam plataformas em que se teceriam as 
coalizões entre o grande empresariado brasileiro e o governo.

Pelo fato de a propriedade de grandes empresas industriais ter mudado e 
passado a incluir entre seus acionistas bancos, fundos de investimento, fundos de 
pensão e até mesmo o BNDESPAR, podemos refletir se não está ocorrendo algo 
novo: a formação de uma coalizão de interesses no mercado (empresa), a qual se 
transportaria, num segundo momento, para questões políticas (apoios eleitorais, 
apoios a programas de governo). As coalizões que estamos analisando vão abarcar 
alianças de setores empresariais com partidos políticos, economistas, consultorias, 
think tanks e órgãos da imprensa.

9 CONCLUSÕES

Esperamos com este trabalho ter avançado na compreensão a respeito da mudança 
de paradigma que atravessamos a partir da década de 1990, e como ela se refletiu nas 
políticas governamentais e nas instituições do Estado. Mudar o paradigma vigente para 
uma integração competitiva, como fez Collor, seguido por Itamar Franco, Fernando 
Henrique e Lula, que denominou esta nova orientação de inserção internacional ativa, 
implicou mudar também a concepção de desenvolvimento. Desde então, a ideia de 
desenvolvimento passou a incorporar a perspectiva da inserção internacional como 
fundamental para o crescimento econômico do país. Se a globalização capacita o 
Estado nacional a lidar com novos problemas, conforme coloca Linda Weiss (2006), 
ela também o ajuda a formular um novo projeto de futuro.

Podemos agora refletir sobre a observação de Jerome Sgard de que políticas de 
liberalização da economia levam a uma melhor construção do Estado (state building). 
Costuma-se ligar o movimento em direção à liberalização com a retração do Estado, mas 
o que se viu no caso brasileiro foi que a mudança de paradigma para o desenvolvimento 
com inserção internacional, que se combinou a políticas de liberalização, gerou uma 
transformação significativa nas instituições do Estado e na forma de relacionamento 
das agências governamentais com a sociedade e os grupos empresariais. Instituições 
como o BNDES, a Apex e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) – que se torna o ponto focal brasileiro na OMC – assumem o papel de agências 
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estratégicas para a inserção na economia internacional, indo além do atendimento a 
questões domésticas. Certamente depois das mudanças que o Estado empreendeu 
nas suas instituições e na sua forma de gestão, nas duas últimas décadas, ele se torna 
capaz de gerir simultaneamente a política doméstica e a internacional, por meio de 
suas ilhas de excelência.

O argumento de que, em lugar de se retrair, o Estado, a partir de 1990, se 
reposiciona na economia pode ser mais bem entendido se levarmos em conta as 
duas ideias a seguir.

1) O Estado lidera o processo de transformação da economia brasileira, 
inserindo-a na economia internacional de forma gradual. As ações de 
regulação, financiamento e planejamento, os bancos públicos fortes, e a 
criação de agências facilitadoras da exportação e da internacionalização 
de empresas brasileiras são evidências desse reposicionamento.

2) Ao mesmo tempo que o Estado favorece a privatização de empresas 
públicas de setores importantes da economia, ele retorna ao mercado, 
comprando a participação acionária nessas empresas por meio da Previ, 
da Petros e do BNDESPAR.

Nas duas décadas estudadas neste capítulo, observamos que, em paralelo ao 
esforço de mudar o paradigma da política econômica brasileira, os governantes 
brasileiros se veem diante de grandes desafios de política econômica externa: 
o Mercosul, as negociações sobre a criação da Alca, a Rodada do Uruguai, a 
constituição da OMC e a formação de blocos como a União Europeia e o Nafta. 
Para trabalhar à frente da política econômica externa, o MRE teve um papel 
central e interagiu ativamente com o setor empresarial, que chegou a formar uma 
organização de cúpula – a Coalizão Empresarial Brasileira. O Itamaraty sempre foi 
uma instituição governamental de excelência e continua a sê-lo. Mas a mudança de 
paradigma tornou essa instituição menos insulada, tornou-a porosa aos interesses 
de grupos econômicos e movimentos sociais. Maior colaboração intraburocrática 
foi outra mudança do MRE em direção à melhor capacitação estatal.

Podemos, então, concluir que as políticas que fundamentam a inserção 
internacional do Brasil na ordem capitalista mundial levaram a alguns resultados 
positivos. Dentro da América Latina, o Brasil se destaca hoje por suas instituições 
de excelência (Itamaraty, BNDES), pela sustentabilidade de sua orientação 
macroeconômica e pelas grandes empresas brasileiras que atuam no exterior. 
Contudo, a capacidade do país de exportar, buscar investimentos externos e favorecer 
empresas brasileiras a irem para o exterior se vê diante de novos desafios: como o 
Brasil vai se inserir num mundo sinocêntrico e num contexto de predominância 
de relações bilaterais.
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ANEXO

QUADRO A.1
Instituições da política industrial, tecnológica e de incentivo à internacionalização 
de empresas nos governos Fernando Henrique e Lula

Instituição Agência Atuação

MDIC

BNDES
Financiamento sob a forma de créditos de exportação, investimentos, 
apoio a grandes e médias empresas para irem para o exterior.

INPI
Gestão da propriedade intelectual, transferência de tecnologia, marcas 
e patentes.

Inmetro
Ponto focal da OMC no Brasil. Normas técnicas e legais voltadas para 
comércio exterior, orientação dos empresários sobre certificações.

Apex
Criada no governo Fernando Henrique Cardoso, é uma agência  
de promoção de exportações voltada para orientar empresas  
que se internacionalizam.

Ministério da Ciência e 
Tecnologia

Finep
Financiamento à inovação, à pesquisa científica e tecnológica, e ao 
capital de risco.

CNPq
Fomento à pesquisa científica e tecnológica, formação de recursos 
humanos.

FNDCT/fundos setoriais
Fomento a atividades de P&D. Ações transversais (governo Fernando 
Henrique Cardoso).

Ministério da Educação Capes Fomento à pós-graduação, incentivo à produção científica.

Ministério da Fazenda Incentivos ligados à renúncia fiscal, tarifa aduaneira.

CNDI
Criado no governo Lula (2004). Órgão consultivo ligado à Presidência 
para formular e acompanhar as diretrizes da política industrial. 
Composição: treze ministros e o presidente do BNDES.

Ministério da Justiça Cade
O Cade foi criado no governo Itamar, 1994, juntamente com a Lei de 
Defesa da Concorrência. É o orgão que defende a concorrência.

Ministério das Relações 
Exteriores

Promoção comercial, orientação sobre normas e regulamentos de 
acordos multilaterais de comércio, representação de empresas na 
OMC, acordos regionais de comércio e de integração econômica.

Sebrae
Agência de apoio à micro e pequena empresa voltada para o 
desenvolvimento local e para a internacionalização de empresas em 
cooperação com a Apex.

Fonte: Suzigan, W.; Furtado, J. Instituições e políticas industriais e tecnológicas: reflexões a partir da experiência brasileira. 
Estudos Econômicos, São Paulo, v. 40, n. 1, 2010. p. 23.

Obs.: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC; BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social; INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Inmetro – Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia; OMC – Organização Mundial do Comércio; Apex – Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos; Finep – Financiadora de Estudos e Projetos; CNPq – Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; FNDCT – Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico; P&D – pesquisa e desenvolvimento; Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior; CNDI – Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial; Cade – Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica; e Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
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TABELA A.1
Balança comercial brasileira nos governos Fernando Henrique e Lula (1995-2013)
(Em US$ milhões free on board)

Ano Valor das exportações Valor das importações Saldo da balança comercial

1995   5.931   7.296 -1.364

1996   6.877   6.874         3

1997   6.830   6.761       68

1998   7.632   8.584    -951

1999   6.216   6.833    -617

2000   7.578   7.615      -36

2001   8.628   9.025    -396

2002   7.638   7.200     438

2003   9.820   7.541  2.278

2004 11.542   7.978  3.564

2005 15.229 10.242  4.987

2006 18.061 12.423  5.638

2007 21.113 15.689  5.423

2008 26.076 24.306  1.770

2009 19.368 18.137  1.231

2010 23.502 23.293     208

2011 31.946 30.357  1.589

2012 34.168 33.773     394

2013 31.516 36.835 -5.318

Fonte: MDIC. Disponível em: <www.desenvolvimento.gov.br>.




