
Emergentes devem atrair mais IED do que ricos 
 
Este ano os mercados emergentes deverão atrair mais investimento estrangeiro direto (IED) 
do que o mundo desenvolvido pela primeira vez, disse Laza Kekic, diretor de serviços de 
prognóstico por país da Economist Intelligence Unit (EIU). A crise financeira mundial 
desacelerou menos os afluxos de investimento direto canalizados para os mercados 
emergentes como China e Brasil do que os destinados aos países desenvolvidos, disse Kekic 
em relatório divulgado pela Columbia FDI Perspectives, da Universidade de Columbia. 
 
Os investimentos estrangeiros diretos para os mercados emergentes vão cair 35%, para US$ 
533,9 bilhões, em 2009, enquanto os países desenvolvidos deverão registrar um declínio de 
52%, para US$ 441,3 bilhões, disse o relatório. 
 
A participação dos mercados emergentes nos investimentos mundiais de 2009 "quase 
certamente serão os mais altos já registrados", escreveu Kekic. 
 
O PIB da China cresceu 7,9% no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2008, 
recuperando-se em relação ao crescimento mais lento de quase uma década, quando o pacote 
de incentivo governamental de US$ 585 bilhões e o total recorde de novos empréstimos, de 
US$ 1,1 trilhão, impulsionaram a produção industrial e as vendas do varejo chinesas.  
 
No Brasil, o PIB cresceu 1,9% no período abril-junho em relação ao trimestre anterior. 
 
O JPMorgan recomendou que os investidores comprem ações dos mercados emergentes e 
vendam as dos países avançados, uma vez que as economias em desenvolvimento estão se 
recuperando mais rapidamente da recessão mundial. 
 
"A crise financeira e econômica de 2008 infligiu poucos danos estruturais às economias dos 
mercados emergentes, que agora conseguirão se recuperar muito mais depressa que as 
economias dos mercados desenvolvidos", escreveu Jan Loeys em relatório. O Índice MSCI de 
mercados emergentes subiu 66% este ano, comparativamente ao avanço de 24% do Índice 
MSCI de mercados desenvolvidos. 
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