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Estabilidades política e econô-
mica, a melhor situação financei-
ra em pelo menos três décadas,
descobertas de muito petróleo
na camada submarina do pré-sal,
Copa do Mundo em 2014 e; por úl-
timo, Olimpíada em 2016. A pior
crise econômica mundial depois
da quebra de 1929 nos Estados
Unidos ainda não acabou para
muitos países; mas, por aqui, o
Produto Interno Bruto (PIB) vol-
tou a crescer, o desemprego caiu
rapidamente - só a construção
civil gerou 45 mil novas vagas em
agosto -, o país tornou-se credor
de US$ 10 bilhões do FMI e o con-
sumo interno está crescendo per-
sistentemente há sete anos. O Bra-
sil passou a ser a bola da vez para
os investimentos externos diretos
e um refúgio seguro para capitais
em busca de solidez financeira.

Essa espécie de redescoberta do
Brasil é, a exemplo do que ocorreu
com Cabral, motivada pela per-
cepção de boas oportunidades
comerciais. Desta vez, no entanto,
o desembarque do Primeiro Mun-
do não parece sujeito à meia-volta
rumo às índias. Os Investimentos
Externos Diretos (IED), que vi-
nham batendo recordes nos dois
anos prê-crise (US$ 45 bilhões em
2008), prometem um novo salto.
A União Européia está no topo
da montanha de interessados em
aproveitar as chances que apon-
tam já para o primeiro semestre
de 2010. Neste ano de crise, até
agosto, a UE foi a maior investido-
ra direta no país e maior compra-
dora de produtos brasileiros, com
22,6% do total exportado.

Esta não ê apenas uma visão
idealizada pelo governo brasilei-
ro ou por ufanistas de plantão.
A projeção otimista vem de fora.
Pesquisa com quase três cente-
nas de grandes empresas globais,
divulgada pela Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento (Unctad), mos-
tra que o Brasil é o quarto prin-
cipal destino prioritário para in-
vestimentos diretos nos próximos
anos em todo o mundo, perdendo
apenas para os Estados Unidos,

China e índia, à frente da Rússia.
O presidente da Agência Bra-

sileira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (Apex), Ales-
sandro Teixeira, vai mais longe.
Ele acredita que a conquista dos
Jogos Olímpicos em 2016 fará o
Brasil saltar também à frente da
índia. "Tenho a convicção de que o
progresso econômico e o vigor fi-
nanceiro demonstrados pelo país
durante a crise internacional fo-
ram fundamentais para a escolha
do Rio como sede da Olimpíada.
Ela significará, seguramente, in-
vestimentos externos adicionais
pesados para os próximos anos."

O ministro do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), Miguel Jorge, ressalta que
os principais fundamentos da eco-
nomia haviam melhorado bem
antes das recentes manifestações
de reconhecimento internacional
(o "grau de investimento" atri-
buído ao país pelas agências de
análise de risco, como a Moody's,
por exemplo), mas que a visibili-
dade das qualidades do Brasil no
pós-crise aumentou. "A economia
brasileira vive o seu melhor mo-
mento em mais de 30 anos e a cri-
se serviu, ironicamente, de forte
peça de marketing."

Não se trata, entretanto, de
pintar a economia brasileira
como um "shangri-la" para o ca-
pital produtivo internacional. O
próprio ministro aponta desafios
econômicos a superar. "Temos
que aumentar o nível de investi-
mento de nossa economia e elevar
as exportações de bens com maior
valor agregado."

Crítico severo dos juros altos
no país - fundamento econômico
freqüentemente apontado como
limitador de atividade econômica
-, o presidente da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp), Paulo Skaf, está otimista e
diz que o Brasil agora é reconhe-
cido como um país competente e
sério naquilo que produz. "Nossa
imagem vem melhorando nos úl-
timos dez anos. E com o bom de-
sempenho exibido mesmo na cri-
se, a credibilidade deu um salto."

Mas sobre as taxas de juros e
outros tópicos, Skaf não alivia a
mão. "Nos últimos meses, tivemos
um bom recuo nos juros, mas po-
deríamos ter baixado ainda mais.
Além disso, a redução ocorreu
mais nos bancos oficiais, não nos
privados. A carga tributária ê uma
das mais altas do mundo, temos
problemas de bitributação, de
segurança jurídica, demora nas
decisões da Justiça e muita buro-
cracia, para citar alguns entraves.

Nos cálculos da Fiesp, o PIB fica
este ano no zero a zero com 2008.
Mas para 2010, a previsão da enti-
dade é de um salto de 5%. "Mesmo
em um ano ruim para a economia
mundial, não fomos tão mal. Isso
ajuda o mundo a enxergar que o
Brasil tem boa resistência e ê uma
economia segura, gerando um
ambiente favorável para investi-
mentos externos, principalmente
em infraestrutura", opina Skaf.

O economista-chefe da Austin
Rating, Alex Agostini, concorda
que o desempenho da economia
durante a crise, a Copa do Mundo
de Futebol, além dos Jogos Olím-
picos, em um horizonte de sete
anos, reforçam o Brasil como um
novo e atraente destino de inves-
timentos externos. Mas vê na con-
solidação do mercado interno o
centro da atratividade brasileira
a empreendimentos estrangei-
ros. "O consumo das famílias vem
crescendo ininterruptamente nos
últimos 23 trimestres. Nem a cri-
se, que derrubou as exportações
e a produção industrial, foi capaz
de mexer nisso. É claro que as em-
presas estrangeiras estão interes-
sadas nessa imensa massa de con-
sumidores. Vale lembrar que dois
terços da composição do PIB vêm
desse consumo doméstico."

Agostini aponta ainda como
chamariz adicional para a entra-
da de capitais produtivos no país
a solidez do setor financeiro. "O
mundo percebeu que nosso mer-
cado financeiro é bastante regu-
lado e, por isso, foi mais resistente
aos problemas da crise. Isso ajuda
a construir a nova imagem da eco-
nomia brasileira e é fundamental
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para alavancar os investimentos
diretos, porque o setor financeiro
é tradicionalmente a porta de en-
trada para os setores produtivos",
explica o economista da Austin.

Para os próximos anos, sobre-
tudo até a Olimpíada do Rio em
2016, o Brasil precisará de pesados
investimentos em infraestrutura,
incluindo a construção de estra-
das, ferrovias, metrôs, estádios,
geradoras de energia e hotelaria,
sem contar as demandas gigan-

tescas que surgirão da exploração
das reservas recêm-descobertas de
petróleo do pré-sal.

Para a maioria dessas deman-
das, muitos dos países da União
Européia colocam-se como pro-
tagonistas interessados no mar
de oportunidades brasileiras. Na
contabilidade da atual década,
de 2001 até agosto deste ano, os
países europeus ocupam oito das
14 principais posições do ranking
dos Investimentos Externos Di-

retos (IED) no país. Em primeiro
lugar está a Holanda, com US$
38,2 bilhões nesses quase nove
anos. Logo após, os Estados Uni-
dos, seguidos por Espanha, Ilhas
Cayman, França, Luxemburgo,
Alemanha e Japão. Portugal está
em 11° lugar, com quase US$ 6 bi-
lhões.

A posição da Holanda não cor-
responde ao real volume de in-
vestimentos diretos de empresas
e governo daquele país no Brasil.

Agostini,

da Austin:

mercado

consumidor

é o chamariz
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Teixeira, da Apex: jogos olímpicos no Rio em 2016 trarão pesados investimentos externos adicionais

O número decorre da legislação
holandesa, que oferece vantagens
tributárias em operações de inves-
timentos externos e, embora o país
não esteja classificado como para-
íso fiscal, tem sido cada vez mais
utilizado como entreposto para
essas movimentações. Da mesma
forma, muitos territórios conside-
rados paraísos fiscais nesse perí-
odo (Ilhas Cayman, Ilhas Virgens
Britânicas, Luxemburgo e Bermu-
das, por exemplo) têm números
bastante inflados por servirem
como plataforma financeira de
investimentos externos. Sem esses
efeitos estatísticos, a Europa fica-
ria com seis dos nove maiores IED
no Brasil nos últimos nove anos.

Desde o final da década passa-
da, auge das privatizações, a Es-
panha tornou-se um dos maiores
investidores no país (compras da
Telesp e Banespa são exemplos
de grandes negócios do período).
Se considerados todos os inves-
timentos desde 1996, o estoque
espanhol no Brasil chega hoje aos
US$ 35 bilhões, ficando atrás so-
mente dos Estados Unidos.

A expectativa da Câmara Espa-
nhola de Comércio no Brasil é de
que a agressividade investidora ga-
nhe força neste novo cenário. "Os
indicadores mostram que o Brasil
saiu da zona de preocupação da
crise. Pesquisas exibem consumi-
dores muito otimistas, nível de em-
prego em alta e, acredito, teremos
um Natal melhor do que o do ano
passado. E como a crise internacio-
nal deu oportunidade para o país
provar que tem bases econômicas
e financeiras sólidas, o momento
tornou-se propício a investimentos
externos", observa Eugênio Caba-
nes, presidente da Câmara. Para
ele, os setores de energia e infraes-
trutura básica - especialmente ro-
dovias - são os que deverão atrair
maior interesse das empresas espa-
nholas nos próximos anos, motiva-
do pela Copa e Olimpíada.

Outro país europeu que vem in-
vestindo pesado no Brasil, embora
tenha permanecido praticamente
ausente do período de privatiza-
ções, é a Alemanha, que este ano
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fez o maior investimento externo
direto no país. A Thyssen Krupp,
grupo com receitas totais de € 51
bilhões por ano, está construindo
a sua maior siderúrgica fora da
Alemanha, a CSA, numa inversão
total de € 5 bilhões em Sepetiba.

A Volkswagen também anun-
ciou investimentos em suas fábricas
de € 1,3 bilhão até 2011; a Siemens,
€ 600 milhões no mesmo período e
a MAN, €400 milhões até 2013. Este
movimento recolocou a Alemanha
entre os maiores investidores no
Brasil da década, o quinto entre os
europeus (se considerados Holan-
da, Espanha, Luxemburgo e França)
e o segundo este ano até agora, só
atrás da Holanda.

O presidente da Câmara de Co-
mércio e lndústria Brasil-Alemanha,
Weber Porto, atribui essa rea-ção às
oportunidades brasileiras e às se-
guranças financeira e institucional
que o país demonstrou nos últimos
anos. E concorda que a crise acabou
gerando uma divulgação adicional
das boas condições econômicas do
país. "Foi surpresa para o mundo
ver o Brasil tão forte em uma crise
que não poupou ninguém."

Para Porto, o setor da vez é mes-

mo o de infraestrutura e prevê
que agora a Alemanha não ficará
de fora. "As empresas alemãs não
participaram das privatizações,
porque a economia ainda estava
às voltas com a integração do lado
oriental do país. Naquele momen-
to, houve também uma concen-
tração de investimentos na China,
mas agora o Brasil é o foco."

Recentemente, o ministro da
economia do governo alemão,
Karl-Theodor zu Guttenberg, este-
ve no Brasil para um encontro de
negócios entre os dois países; du-
rante o seu discurso, fez uma auto-
crítica, dizendo que a Alemanha
não soube aproveitar as potencia-
lidades do mercado brasileiro no
passado. Em seguida, convocou os
empresários alemães a voltarem os
olhos ao Brasil. "Na TV alemã, logo
depois, ele reiterou o interesse pela
economia brasileira e disse, textu-
almente, que 'o Brasil não esperará
pela Alemanha', dando a entender
que é hora de recuperar o tempo
perdido", testemunha Porto.

Ele confirma que a Copa e a
Olimpíada serão as grandes gera-
doras de oportunidades na mira
dos investimentos alemães para os

próximos anos. "A construção de
estádios, tecnologia de segurança
(comunicação, entradas nos está-
dios, etc.), logística e trem rápido
são algumas áreas em que os ale-
mães poderão entrar."

Da mesma forma, a França, que
tem no Brasil o principal parcei-
ro econômico na América Latina,
projeta seus interesses de olho nos
dois grandes eventos esportivos
até 2016. Nos oito primeiros meses
deste ano (que é o Ano da França
no Brasil), os investimentos diretos
franceses alcançaram US$ 1,5 bi-
lhão, 8,5% do total de IED no país.

Nos dois anos anteriores, o IED
francês havia disparado, com cres-
cimento de 61% em 2007 e de 134%
em 2008, o que fez com que alcan-
çasse o recorde de US$ 2,88 bilhões.
Segundo o escritório comercial da
Embaixada da França, existem hoje
419 empresas francesas implanta-
das em território brasileiro, em-
pregando mais de 400 mil pessoas.
Muitas delas, e outras ainda não
instaladas aqui, vêm participando
das várias reuniões para discutir
investimentos no Brasil.

Na Fiesp, em reunião sobre
o trem de alta velocidade São
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Paulo-Rio, da qual participaram
empresários da França, Coréia,
Japão, Espanha e Alemanha. "Tra-
ta-se de um investimento de US$
15 bilhões e não temos tecnolo-
gia para isso. Portanto, devemos
buscar essa expertise lá fora. Mas
uma obra tão grande gerará ain-
da mais oportunidades para a
empresa nacional, já que 70% da
infraestrutura será demandada
internamente", estima Paulo Skaf.

Para Lia Valls, coordenadora do
centro de estudos do setor externo
do Instituto Brasileiro de Economia
(Ibre), da Fundação Getúlio Vargas,
não há dúvidas de que o Brasil sai
fortalecido da crise e em vanta-
gem sobre competidores diretos.
"A Rússia ê muito dependente do
petróleo e teve sérios problemas na
recessão internacional. A índia não
perdeu tanto, mas ocupa nichos
comerciais diferentes dos nossos
tanto para os IED como para expor-
tações. É importante para o Brasil
o fato de termos levado vantagem
durante a crise em relação aos vizi-
nhos latino-americanos, que, sem
dúvida, competem conosco quan-
do se trata de investimento exter-
no para plataforma exportadora." Eugênio Cabanes, da Câmara Espanhola: Brasil já saiu da crise



Para Valls, no entanto, será pre-
ciso avançar em questões como o
"emaranhado jurídico e o excesso
de regulação", o que pode afugen-
tar alguns interessados em im-
plantar fábricas no país. "As Par-
cerias Público-Privadas (PPP) são
promissoras, mas as regras ainda
não estão muito claras para o in-
vestidor e há muita burocracia."

Mas os analistas, em coro, con-
cordam que os entraves que o país
ainda apresenta não devem com-
prometer a chegada em profusão
de novos investimentos. "Estamos
em vantagem. Se compararmos o
fluxo de capitais internacionais
durante a crise, o Brasil manteve
seus níveis quase intactos; en-
quanto isso, países desenvolvidos
e outros emergentes sofreram
quedas enormes", explica o diretor
do departamento de economia do
Ministério de Relações Exteriores,
Carlos Márcio Cozendey, que con-
tabiliza, além do IED, as entradas
de capital financeiro, mobilizadas
fortemente pelas altas taxas de ju-
ros brasileiras em relação a outros
destinos internacionais.

"Mesmo se levarmos em conta
apenas o IED, os US$ 15 bilhões

que entraram até agosto repre-
sentam o nosso melhor resulta-
do depois dos recordes de 2007
e 2008". Para Cozendey, os países
europeus continuarão tanto en-
tre os que mais investem no Brasil
como os que mais compram pro-
dutos brasileiros. Ele considera,
ainda, que as condições atuais da
relação Brasil-União Européia são
bem mais favoráveis do que há al-
guns anos, quando o país trocava
rusgas freqüentes com governos,
como o da França, devido aos sub-
sídios agrícolas, vantagem para os
produtores locais que dificulta a
entrada do produto brasileiro.

"O Brasil aproximou-se mais
da União Européia nos últimos
anos e também melhorou a rela-
ção específica com vários países
daquele mercado, como a própria
França. Ganhamos importância
para eles, descolamos da América
Latina para várias negociações e a
Europa abriu canais diretos para
o mercado brasileiro, dada a evo-
lução da imagem da economia
brasileira no exterior."

Para Cozendey, dois países eu-
ropeus tendem a crescer bastante
nos investimentos diretos e nas re-

lações comerciais com o Brasil nos
próximos anos: Alemanha e Reino
Unido. "Ambos são especialmente
promissores, porque estiveram
ausentes durante as privatizações
e demonstram muita disposição
em ampliar a presença no país."

Segundo avaliação da Socie-
dade Brasileira de Estudos de
Empresas Transnacionais e da
Globalização Econômica (Sobe-
et), essa mudança para melhor
da imagem do Brasil pós-crise
no exterior ajudará a recuperar
as entradas de IED para o ano
que vem, quando o fluxo deve gi-
rar em torno dos US$ 30 bilhões,
pouco acima do que foi em 2007.
Mas o retorno para os níveis re-
corde de 2008 - de US$ 45 bilhões
- só devem ocorrer em 2011.

Trata-se, portanto, de um mo-
mento de rara unanimidade entre
analistas - de governistas a oposi-
cionistas, nacionais e estrangei-
ros. Não há quem não aposte no
Brasil como alvo prioritário e co-
biçado pelos donos do dinheiro
internacional. O que faz prever
que, desta vez, as velas européias
aproveitarão, melhor do que Ca-
bral, o vento a favor.
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