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O Brasil entrou no grupo dos dez países que mais atraíram Investimento Estrangeiro Direto 
(IED) em 2008, com um recorde de US$ 45 bilhões, metade do que foi captado por toda a 
América do Sul no período. A entrada de capital no setor de mineração triplicou e os 
empréstimos entre companhias cresceram 75%, de acordo com o Relatório Mundial de 
Investimentos, divulgado ontem pela Agência das Nações Unidas para o Comércio e o 
Desenvolvimento (Unctad). 
 
Para a Unctad, o Brasil não deverá manter a posição este ano, porque o volume de 
investimentos para o país deve cair e, de outro lado, Irlanda, Alemanha e outros países 
recuperaram volumes. Mas a agência prevê que o país ficara entre os 20 maiores receptores 
de IED.  
 
A previsão da Sociedade Brasileira de Estudos Transnacionais e de Globalização Econômica 
(Sobeet), no entanto, é mais otimista. Segundo Luiz Afonso Lima, presidente da entidade, 
depois de ter avançado quatro posições no ranking em 2008 e chegado ao 10º lugar, é 
possível que o Brasil avance mais dois ou três degraus neste ano. Isso deverá acontecer, 
porque, segundo ele, países como Austrália, Bélgica, Espanha e Rússia, que estavam à frente 
do país em 2008, devem perder posições. Essa subida no ranking deve acontecer mesmo com 
fluxo de investimento direto 44,5% menor neste ano (US$ $ 25 bilhões) em comparação com 
2008, ou seja, US$ 20 bilhões a menos. 
 
Na outra ponta, o Brasil também registrou a mais forte alta mundial nos investimentos diretos 
no exterior, com saída de US$ 21 bilhões, também como resultado "de maiores empréstimos 
entre companhias". O aumento foi de 189%, com a China em segundo lugar nesse ranking, 
com 111%. 
 
Para a Unctad, isso sugere que "matrizes brasileiras podem ter transferido capital para filiais 
financeiramente afetadas no exterior". Em 2008, companhias brasileiras, principalmente nos 
setores de alimentos e siderúrgico, continuaram a adquirir ativos no estrangeiro. 
 
A agência da ONU vê vulnerabilidades nessas operações. Diz que depois da aquisição da 
canadense Inco, em 2007, a Vale se tornou mais exposta à volatilidade de preços da 
commodity. Além disso, cita Sadia, Votorantim e Aracruz como particularmente afetadas pelas 
bilionárias perdas na aposta em derivativos. 
 
Dados preliminares da entidade confirmam que a América Latina teve a maior queda 
percentual em termos de aquisições e fusões internacionais no primeiro semestre de 2009. O 
montante de desinvestimentos (vendas de filiais estrangeiras para firmas domésticas) foi 
maior do que as vendas das nacionais para multinacionais. Mas as tendências positivas dos 
preços de commodities favorecem os investimentos no médio prazo. 
 
O relatório da Unctad confirma que a crise econômica global alterou completamente o fluxo do 
investimento estrangeiro direto em favor dos países em desenvolvimento e economias em 
transição. O fluxo global continuou a cair em todas as regiões, do pico de US$ 2 trilhões, em 
2007, para cerca de US$ 1,2 trilhão no ano passado. 
 
Nesse cenário, a parte de IED recebida pelos emergentes passou a 43% do total em 2008, 
comparado a 31% no ano anterior. Foi recorde na América Latina, Ásia, economias em 
transição e África. Em parte dos países industrializados, os volumes de IED desabaram, com as 
multinacionais preferindo colocar mais dinheiro onde há mais crescimento. 
 
Os emergentes vão continuar sendo "fortes motores" da expansão de IED na recuperação 
global. Essa perspectiva é confirmada por pesquisa junto a 240 empresas, colocando os Bric - 
Brasil, Rússia, Índia e China - entre os cinco destinos mais atraentes para futuros fluxos de 
IED pelas grandes companhias internacionais. 
 



Os EUA permanecem como o país que mais atrai investimento direto. França, China, Reino 
Unido e Rússia aparecem a seguir. O fato de metade dos 20 principais países receptores serem 
economias emergentes mostra a mudança ocorrida no cenário dos investimentos, diz Supachai 
Panitchakdi, secretário-geral da Unctad. 
 
A pesquisa da Unctad mostra que o Brasil será o 4º principal destino de recursos internacionais 
para investimento direto até 2011. Isso se dará mesmo com a avaliação dessas empresas de 
que há deficiências na infraestrutura e na eficiência do governo, além de baixa oferta de mão 
de obra qualificada. 
 
As filiais de multinacionais continuam a representar 10% do PIB mundial. As multinacionais do 
petróleo e industriais dominam a lista das cem principais não financeiras. Os desinvestimentos  
incluindo vendas, redução de operações ou fechamento de fábricas - foram particularmente 
fortes durante a crise, com saída líquida de investimento externo direto em países como 
Irlanda e Islândia.  
 
Mas nem todas as multinacionais foram duramente afetadas. A Unctad estima que a 
agroindústria, com demanda constante, e as farmacêuticas, com crescimento de longo prazo, 
serão o motor da próxima expansão de IED. 
 
Com relação ao modo de investimento, as fusões e aquisições, que alcançaram US$ 673 
bilhões em 2008, caíram 76% no primeiro semestre de 2009. A Unctad prevê que, após a 
crise, o desengajamento financeiro do Estado em setores em dificuldades poderá deflagrar 
nova onda de fusões e aquisições internacionais. 
 
O relatório aponta crescente evidência de protecionismo disfarçado, reduzindo a participação 
de empresas estrangeiras e exigências de conteúdo local em programas de estímulo 
econômico. 
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