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As previsões do Banco Central do Brasil
(Bacen) indicam que os Investimentos
Estrangeiros Diretos (lEDs) deverão
atingir US$ 25 bilhões em 2007, o que
pode significar, muito mais do que um
crescimento em relação ao montante de
2006 (US$ 19 bilhões), uma expressiva

retomada, a passos largos, dos níveis
alcançados sete anos atrás. Em 2000,
influenciados pela atração exercida pelo
processo de privatização, o IED chegou
a US$ 33 bilhões. Entre 1999 e 2006,
a média anual foi de US$ 18 bilhões,
o que representa uma participação de

A redução do Custo Brasil
Qual sua avaliação sobre os impactos
do alcance do investment grade na
atração de investimentos estrangeiros?
A obtenção do investment grade
é importante porque atua sobre as
expectativas dos investidores, que
tendem a olhar para o Brasil de maneira
mais favorável. Contudo, é preciso
fazer uma distinção essencial entre os
chamados "investimentos de portfólio"
(em ações de companhias listadas em
Bolsa de Valores) e os investimentos
reais na economia. O investment grade
tende a influenciar mais os investimentos
financeiros do que os das multinacionais,
que dependem de situações específicas
de cada mercado. Para o gestor de
um banco na Inglaterra, por exemplo,
provavelmente a principal preocupação
na hora de investir no exterior será o
conjunto de indicadores de solvência
de um determinado país, como é o
caso do investment grade. Mas para o
dirigente de uma multinacional do setor
automotivo, suas preocupações serão
outras, como as questões relacionadas
à carga tributária, aos encargos
trabalhistas excessivos, à volatilidade
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da taxa de câmbio, à presença dos
concorrentes em um segmento e à
corrida tecnológica por novos produtos,
dentre outros fatores. Para o setor
produtivo, o investment grade é
apenas um dos muitos elementos que
influenciam sua tomada de decisão.
Para atrair investimentos geradores
de empregos, continua fundamental
corrigir os problemas de competitividade
da economia brasileira. Por isso, a
Fiesp insiste em defender reformas
econômicas de mercado, direcionadas
à redução do Custo Brasil.

Hoje o Brasi! se mostra atraente aos
investidores internacionais?
Nas duas últimas décadas, o País
conseguiu avançar em temas que, em
outras nações, ainda são considerados
problemas insolúveis. Um exemplo
é o processo de redemocratização,
que ainda está longe de ocorrer na
China. Em 1994, o Brasil foi capaz de
combater a hiperinflação, responsável
por mais de uma década de turbulências
econômicas. Hoje, o País caminha
a passos largos para se tornar um

2,2% no total de investimentos diretos
realizados em todo o mundo, percentual
ainda abaixo da média histórica do País,
de 3,5% a 4%. A iminência de o Brasil
atingir, a partir da avaliação das agências
de classificação de risco, o investment
grade-ou "grau de investimento", que

credor internacional, com reservas
cambiais superiores a US$ 140 bilhões.
Na questão ambiental, por exemplo,
criamos o maior programa de energia
renovável do mundo. Em relação ao
álcool, estamos apenas no começo de
uma revolução econômica de grandes
proporções; baseada na produção de
commodities bioenergéticas. Quanto
aos combustíveis fósseis, a obtenção da
auto-suficiência deixa o País em posição



indica que determinado país é seguro
para receber capital estrangeiro - tende
a contribuir para a expansão desse
processo, mas não de forma isolada.
Esta é a visão predominante de quatro
dos mais influentes nomes do meio
empresarial brasileiro, entrevistados por
Mundo Corporativo.

Dois deles falam na condição de
principais líderes dos setores produtivos
do País: o presidente da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp), Paulo Skaf, e o presidente da
Confederação Nacional da Indústria

(CNI), Armando Monteiro Neto, também
deputado federal pelo PDT-PE. Os demais
carregam na bagagem a experiência de
ter participado diretamente da definição
de rumos para o desenvolvimento
nacional: Gustavo Franco, ex-presidente
do Bacen e hoje sócio da gestora de
fundos de venture capital Rio Bravo
Investimentos, e Luiz Carlos Mendonça
de Barros, que já foi ministro das
Telecomunicações, presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) e diretor do Bacen,
ocupando hoje a diretoria estratégica da
gestora de fundos Quest Investimentos.

Nestas páginas, eles analisam os
prováveis impactos do investment grade
e uma série de outros determinantes da
competitividade brasileira na busca de
recursos externos.

confortável contra eventuais choques
no preço do petróleo, além de reduzir
a dependência de nações com maior
instabilidade política. Há também uma
questão pouco abordada pelos analistas:
a nação não tem, como diversos países
emergentes, problemas que possam
gerar conflitos. Ou seja, o potencial para
captar mais investimentos é grande.
Precisamos fazer nossa parte, adotando
as medidas que citei anteriormente.

O que mais afasta os investidores?
Nossas desvantagens são conhecidas:
carga tributária elevada, juros
draconianos, falta generalizada de
crédito, burocracia governamental e
valorização excessiva da taxa de câmbio,
dentre outras. Creio que a solução
para esses problemas esteja ligada à
retomada de uma agenda ampla de
reformas econômicas, que precisa
ser tirada da gaveta urgentemente.
Acredito que a situação política desse
começo de governo seja amplamente
favorável à retomada das reformas, Sem
dúvida, há capital político de sobra ao
governo atual. Agora, é preciso cobrar
os aliados para que se tenha mais
vontade política, coragem para fazer
as mudanças e senso de direção.

Em relação aos diferenciais do País, a
produção de biocombustíveis e energia
renovável em gerai está entre eles?
O Brasil é a décima economia do mundo,
com um mercado de 190 milhões de
pessoas. Qualquer multinacional que
deseje manter-se bem posicionada no
tabuleiro econômico internacional precisa
levar esse fato em conta. Além disso,
nossa economia resolveu dois problemas
muito importantes: promoveu um
programa bem-sucedido de estabilização
macroeconômica na década de 1990 e
equacionou a dívida externa na década
seguinte. As exportações são o carro-
chefe da expansão econômica e as
empresas têm se internacionalizado
a taxas cada vez maiores. Além disso,
com a priorização da questão ambiental
em vários países desenvolvidos, veio
a "surpresa" dos biocombustíveis.
Quando os Estados Unidos, a Europa e o
Japão aumentarem a mistura de etanol
na gasolina, deverá ocorrer uma rápida
expansão das nossas exportações, com
efeitos indiretos importantíssimos na
demanda, por exemplo, de máquinas
e equipamentos e de toda a indústria
de transformação. Considerando
esse cenário, hoje o Brasil tem todas
as condições de crescer e retomar a

agenda do desenvolvimento, o que é
esperado há duas gerações. Acredito
que superamos a fase do "país do
futuro". Queremos, mais do que nunca,
um Brasil do presente, do agora.

Que outros setores industriais
oferecem oportunidades?
Vários setores econômicos, além dos
biocombustíveis, têm demonstrado
dinamismo surpreendente. Os dados
relativos à rentabilidade sobre o
patrimônio líquido de alguns segmentos
nos últimos três anos ilustram esse fato.
Para citar apenas alguns, basta ver os
casos dos setores siderúrgico (13,5%),
extrativo mineral (16,3%), de autopeças
(15,8%) e petroquímico (9,8%). Embora
com lucratividade menor, outros setores
têm apresentado taxas de expansão
significativas, como o automotivo, o
aeroespacial e o de papel e celulose.
O mais interessante é que se podem
verificar avanços tanto em segmentos
mais intensivos em tecnologia quanto
naqueles mais produtivos em recursos
naturais. O próprio desempenho da
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa),
descontado o chamado "efeito sistêmico
de valorização", é um reflexo do bom
resultado das empresas.
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Um clima pró-investimento
Quais as perspectivas de o Brasil se
tornar um pólo de investimentos?
O Brasil sempre foi um importante pólo
receptor de investimento estrangeiro
direto, recebendo historicamente 3,5%
a 4% do total de investimentos diretos
externos globais. Porém, essa proporção
sofre flutuações ao longo do tempo,
que são basicamente explicáveis pelas
condições macroeconômicas locais.
Houve época em que esse percentual
esteve muito baixo, especialmente nos
anos anteriores ao Plano Real, em que
ficou próximo a zero. Com o programa

de privatizações, ultrapassamos nossa
média histórica durante alguns anos, até
a crise de 1999. Desde então, voltamos
a ficar abaixo de nossa média histórica.
Uma novidade recente que merece
destaque foi o aumento do investimento
estrangeiro em Bolsa de Valores e o de
empresas brasileiras no exterior.

O investment grade tende a ajudar
nesse processo?
Creio que tende a ajudar principalmente
o investimento de portfólio, mas não
acho que colabore para o panorama do

O desafio do crescimento sustentável
As chances de o País deslanchar na
atração de investimentos estrangeiros
diretos tendem a crescer quando ele
atingir o investment grade ?
A melhoria na avaliação do Brasil
pelas agências de classificação de
risco e também o substancial recuo
no Risco País refletem a mudança nas
condições da economia brasileira,
que superou alguns obstáculos ao
crescimento. O maior ritmo de expansão
atual é conseqüência da estabilidade
econômica, que determinou o
aprimoramento do ambiente doméstico e
também maior previsibilidade, otimismo,
redução dos juros (embora ainda
elevados) e ampliação das condições
de financiamento. O crescimento da
economia mundial e a superação da
restrição externa também têm sido
importantes. O desafio é crescer mais
e de forma sustentável. Temos muito
que fazer para garantir um horizonte
de médio prazo. Por exemplo, afastar
o risco energético e outras dificuldades
associadas à logística e à infra-estrutura.
Também é preciso avançar na agenda
das reformas.

Que vantagens o Brasil oferece para
a atração de capital estrangeiro?
Um grande mercado de consumo e
uma economia estabilizada econômica
e politicamente. As oportunidades de
negócios no Brasil são amplas. Em face
do tamanho do mercado brasileiro,

tanto efetivo como potencial, são muito
promissores os investimentos voltados ao
mercado de consumo de massa, como
utilidades domésticas e eletroeletrônicos.
Como são setores em que as economias
de escala são significativas, o Brasil
pode servir como plataforma para o
atendimento a outros mercados, via
exportações, não apenas na América
Latina, mas em outros continentes.

Ainda há muitas desvantagens, não?
Ainda temos algumas desvantagens
em relação a nossos competidores,
que precisam ser enfrentadas. O
nível educacional mais baixo, por
exemplo, reduz a capacidade de
elevação da produtividade. A infra-
estrutura precisa de avanços tanto em
termos quantitativos - aumento da
oferta - como em qualidade, embora,
neste ponto, nossas condições sejam
superiores às de países asiáticos com
maior ritmo de crescimento. E ainda
temos de reduzir o custo do Estado, pois
nossa carga tributária é muito elevada.

Temos diferenciais para fazer do Brasil
um mercado realmente atrativo?
A diversidade da economia brasileira é
um ativo imenso. A indústria brasileira
é forte e diversificada. Possuímos uma
gama bastante ampla de segmentos
industriais, que abrange os mais
variados bens de consumo, insumos
industriais, bens de capital e o segmento

aeroespacial. Outro aspecto é nossa
diversidade regional, que possibilita
investimentos em vários setores e
espaços físicos. O Centro-Sul do Brasil
apresenta um mercado consumidor com
alto poder aquisitivo, disposto a adquirir
bens mais sofisticados. No Nordeste, a
renda per capita é baixa, mas crescente,
com ampla possibilidade para a venda
de produtos básicos. O Centro-Oeste
do Brasil é a fronteira dinâmica, com
amplas possibilidades de investimento.
Um elemento representativo do vigor
do empreendedorismo no Brasil é nossa
extraordinária vitalidade e capacidade
de nos transformarmos em líderes de
padrão mundial.
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investimento direto, que tem muito mais
conexão com, primeiramente, o processo
global e, depois, com o clima de
investimento produtivo do País, que está
melhorando, mas ainda não atingiu um
nível bom. A Formação Bruta de Capital
Fixo (valor total dos investimentos das
empresas em máquinas e equipamentos)
está muito baixa no Brasil, em 16% do
Produto Interno Bruto (PIB). Já estivemos
com 25%, em uma época em que o
setor público era capaz de imprimir
um percentual maior de investimentos.
Hoje, a contribuição do setor público
é quase nula.

Que vantagens e desvantagens o
País oferece para atrair investimento
estrangeiro direto?
A principal vantagem tem sido
historicamente o tamanho do mercado
interno brasileiro. O investimento
direto estrangeiro que vem ao Brasil
não tem, por sua própria natureza,
um conteúdo de exportação. Ele vem
predominantemente para atender ao
mercado interno do País, que tem um
histórico de protecionismo. Portanto, a
lógica mais comum desse investimento
é vir produzir no Brasil porque é difícil
servi-lo por meio de exportação, ou
seja, das nossas importações. Em alguns
casos, o que se nota também é um
interesse das multinacionais em fazer
do Brasil uma espécie de centro da sua
operação latino-americana, o que até,
em alguns casos, permite a ocorrência
de exportações essencialmente regionais.
Já as desvantagens do País na captação
de capital externo têm a ver com as
condições de competitividade para a
produção exportadora, o que não tem
relação alguma com câmbio, mas com as
leis tributária, trabalhista e previdenciária,
a burocracia e outros fatores que afetam
os custos das empresas. As condições
como as de contratação de mão-de-obra
e abertura e fechamento de empresas
são muito ruins aqui comparativamente a
de outros mercados emergentes.

Que segmentos oferecem mais
oportunidades?
São aqueles relacionados ao mercado
interno, principalmente o varejo, que
vem sendo citado nas apresentações de
investidores internacionais. Há também
uma vantagem comparativa na área dos
recursos naturais brasileiros.

A longa marcha das reformas
Que influência o investment grade
teria na atração de capital externo?
O investment grade é apenas o
reconhecimento formal de que uma
economia atingiu um grau de maturidade
suficiente para que as forças de mercado
possam atuar de maneira mais eficiente.
A chave está na grande mudança das
contas externas, que praticamente
eliminou o endividamento externo e
abriu novos horizontes para a economia
brasileira. O dinamismo do mercado
de capitais, a inserção internacional
renovada das empresas brasileiras e os
investimentos privados crescentes, entre
outros fatores, são reflexos dessa nova
realidade. Isso quer dizer crescimento
com estabilidade e maior previsibilidade.
Mas é preciso entender que o grau
de investimento não significa que a
eficiência da economia brasileira se
equiparou à de outros países na mesma
categoria. Chegar a ele marca o início de
uma longa marcha e não o fim de uma
outra. Quando lá estivermos, teremos
de iniciar um período de reformas
institucionais de grande complexidade
e de dificuldades de natureza política.
As principais são a redução dos gastos
públicos, inclusive ha previdência social,
o desenvolvimento de um sistema
tributário mais racional e pró-mercado,
uma abertura ainda maior da economia e
a modernização de nosso quadro legal.

Quais os nossos principais diferenciais?
O primeiro fator que faz do Brasil um
destino importante dos investimentos
estrangeiros é a dimensão de seu
mercado interno. O segundo é a
qualidade de nosso capitalismo, com
setores de ponta tanto na questão
tecnológica como administrativa. A
empresa brasileira é eficiente e nossos
empresários têm talento e energia
necessários para levar adiante seus
negócios.

Que setores são mais atraentes?
Uma possibilidade que já vem sendo
explorada por investimentos estrangeiros
é a de participar, via IPOs (de "Initial
Public Offerings", os processos de
abertura de capital em Bolsas de Valores),
do capital de empresas médias que
entram em um processo de consolidação

com empresas menores, espalhadas
por mercados regionais ou sem escala
para crescer nesse novo ambiente de
negócios. Outro setor já aquecido pela
presença de capitais externos, mas que
ainda tem horizonte, é o da bioenergia.
Citaria também o mercado para
investimento em infra-estrutura.

A abertura aos investimentos externos
pode também trazer desafios?
Quando uma economia converge para
o grau de investimento, as condições
de estabilidade que passam a ser
criadas, principalmente em relação à
inflação e à taxa de câmbio, provocam
um acelerado processo de abertura da
economia, com aumento significativo e
continuado do coeficiente de importação.
Nessas condições, se não houver
melhoria sistêmica de competitividade
e produtividade, pode ocorrer uma
destruição de importantes segmentos
do aparelho produtivo interno. No
caso brasileiro, esse fenômeno deve ser
particularmente importante pela força do
setor exportador, baseado em produtos
primários, principalmente commodities
industriais de baixo valor agregado e
que tem transformado o real em uma
moeda extremamente valorizada. Nesse
contexto, as reformas estruturais são
fundamentais, pois é a partir de uma
ação de política econômica integrada que
será possível manter a competitividade
em relação às economias mais eficientes
do que a nossa.
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Text Box
Fonte: Mundo Corporativo, ano 5, n. 17, p. 12-15, 3 trim. 2007.




