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Exteriores 

O Brasil tem sido bem avaliado pelos investidores estrangeiros neste momento de turbulência 
financeira internacional, garante Norton de Andrade Mello Rapesta, diretor geral do 
Departamento de Promoção Comercial do Ministério das Relações Exteriores. 

A percepção é confirmada por levantamento da Conferência das Nações Unidas para o 
Comércio e o Desenvolvimento (Unctad), que aponta o País como quarto destino mundial 
preferido, atrás apenas de China, Estados Unidos e Índia e agora à frente também da Rússia. 

“O Brasil continua bem. Os países do BRIC (grupo de emergentes composto por Brasil, Rússia, 
Índia e China) são atualmente prioridades para os investidores. Podemos aproveitar este 
momento para atrair mais negócios, captar recursos. Com maior oferta de informações sobre 
nosso País tanto por parte do governo como da iniciativa privada, podemos ampliar ainda mais 
a participação de empresas estrangeiras que agregarão valor ao País, trazendo tecnologias e 
inovação”, ressaltou Rapesta, que participou na quinta-feira (03/09), em São Paulo, de 
coquetel de lançamento da série “How to do business in Brazil 2009”. 

“Talvez nunca tenhamos tido uma percepção tão positiva no exterior como hoje. É preciso 
explorar as oportunidades”, completou Luís Afonso Lima, diretor presidente da Sociedade 
Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet), que 
também esteve no evento. 

Meta para 2009 

De acordo com Rapesta, o volume de investimentos entrantes foi de US$ 11 bilhões entre 
janeiro e maio deste ano, a segunda maior cifra da década no período específico. A expectativa 
do governo federal é alcançar cerca de US$ 25 bilhões até o final de 2009, resultado abaixo 
dos US$ 45 bilhões registrados no ano passado, mas ainda assim positivo em face à crise 
internacional. 

Rapesta considera que o interesse pelo Brasil é explicado por uma série de fatores: 
democracia, estabilidade macroeconômica, solidez do sistema financeiro, biodiversidade e 
potencial energético. “O Brasil se destaca com o etanol e o desenvolvimento de 
biocombustíveis e, agora, a descoberta de reservas de petróleo no pré-sal abre um novo 
horizonte.” 

Ele afirmou que, na visão dos investidores, os desafios do País nos próximos anos se 
concentrarão no aperfeiçoamento da infraestrutura e do sistema judiciário e na redução da 
burocracia. 



 
Luís Afonso Lima, diretor presidente da Sobeet 

 

Subsídio do algodão 

O diretor do Departamento de Promoção Comercial comentou a decisão da Organização 
Mundial de Comércio (OMC) de autorizar o governo brasileiro a aplicar sanções contra os 
Estados Unidos em função dos subsídios americanos à produção e à exportação de algodão. “O 
fundamental disso não são o valor e o tipo de retaliação, mas mostrar que os Estados Unidos 
estavam adotando uma prática danosa ao comércio. O Brasil venceu na OMC e não se trata de 
uma demanda própria do País, mas de uma questão de princípio. A prática americana não é 
legal.”  

Questionado a respeito do Sistema Geral de Preferências (SGP), Rapesta informou que o 
cenário ainda é de incerteza em relação à renovação prevista para dezembro deste ano. “Será 
a primeira vez em que o governo Barack Obama lidará com o tema. Aqui, há uma área no 
ministério que é responsável por essa interlocução. Sempre trabalhamos na defesa do 
mecanismo, assim como de outros que estimulam nosso comércio.”  

Bitributação 

No debate na Amcham, o diretor presidente da Sobeet, Luís Afonso Lima, cobrou do 
representanre do MRE uma postura mais incisiva em relação a acordos de investimentos e 
para evitar a bitributação, tema que a Amcham também defende. Ele apontou que, nos últimos 
dez anos, foram assinados no mundo 5600 documentos com esses objetivos, sendo que o País 
só aderiu a 24 – sendo 12 para acabar com a bitributação e 12 na área de investimentos. 
“Estamos na 157ª posição, atrás de países com economia incipiente como Malaui”, disse. 

Norton Rapesta respondeu que o Brasil mantém atratividade mesmo sem um número elevado 
de acordos de proteção de investimentos e citou dificuldades para se chegar a um consenso 
com os EUA com vistas ao fim da bitributação, considerado um dos mais necessários pelo meio 
empresarial brasileiro. “A proposta americana é muito amarrada, com pouca margem para 
negociação. Da forma como está, segundo a Receita Federal, não interessa porque 
passaríamos a exportar tributo.” Rapesta disse ainda que as discussões no âmbito do CEO 
Forum Brasil-EUA contribuirão para o destravamento. 
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