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Abundância de dinheiro
Com R$ 288 bilhões de capital estrangeira, o

E m relação aos outros paí-
ses do BRIC, o Brasil exibe
o maior estoque de capital

externo produtivo - na proporção
com o PIB. Em valores correntes de
2008, o percentual consolidado é
de 18%, o que corresponde a US$
288 bilhões, segundo estudo feito
por Antônio Corrêa de Lacerda,
professor da Pontifícia Universida-
de Católica de São Paulo (PUC-SP) e
economista-chefe da Siemens. Por
esse cálculo, feito com base em da-
dos históricos da Conferência das
Nações Unidas para o Comércio
e o Desenvolvimento (Unctad), o
Brasil fica à frente de Rússia (13%),
índia (10%) e China (9%).

A liderança brasileira e a últi-
ma colocação do dragão chinês na
acolhida ao Investimento Estran-
geiro Direto (IED) surpreendem
à primeira vista, mas é bastante
compreensível dentro de uma
perspectiva histórica. "A China
foi uma economia fechada du-
rante décadas, enquanto o Brasil
recebeu e manteve investimentos
dos mais variados países em dife-
rentes setores", explica Lacerda.

De fato, a capacidade brasileira
para atrair capital é visível e chama
a atenção daqueles que lidam com
as finanças mundiais. Arrancou,
em uma recente reunião em Bru-
xelas, o seguinte comentário do
diretor do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) para o Hemisfério
Ocidental, Nicolas Eyzaguirre: "o
problema do Brasil não é a carên-
cia, mas a abundância de recursos
de investidores externos."

Os números não desmentem o
dirigente. Em 2008, a bolada de
capital produtivo que entrou no
país totalizou US$ 45 bilhões, me-
tade do que foi captado pela Amé-
rica do Sul no mesmo período. Nos
últimos dois anos, o montante

Vale, da MB: mais investimentos de fora para infraestrutura e pré-sal

chega a US$ 80 bilhões. Mesmo
com as projeções do Banco Central
de que esse volume deva cair para
US$ 25 bilhões em 2009, o Brasil,
ainda assim, permanecerá entre
os dez países que mais conseguem
atrair o Investimento Estrangeiro
Direto (IED). A última pesquisa
da Unctad junto a 240 empresas
multinacionais, mostra que o país
será o quarto principal destino de
recursos internacionais até 2011.

Depois de recuar em 2008, o ca-
pital produtivo europeu destinado
ao Brasil voltou a crescer em 2009.
De janeiro a agosto, a fatia das mul-
tinacionais européias no total do
IED subiu para 62,7% - superando
os dois anos anteriores. No ranking

dos países, a Alemanha aparece em
primeiro lugar não só em valores
absolutos, mas também na evolu-
ção em relação a 2008 e 2007.

Tradicionalmente, Alemanha,
França e Espanha são os países que
mais contribuem com o IED para
o Brasil. A presença francesa é for-
te no varejo: representa 8,5% no
total do capital aplicado no país,
segundo dados do Banco Central.
Os franceses também participam
de forma expressiva ao lado dos
alemães nos setores automotivo
e de bens de capital. A Espanha,
por sua vez, vem ampliando sua
participação com um leque que
vai das telecomunicações ao setor
financeiro e concessões rodoviá-



também traz desafios
Brasil está à frente da Rússia, índia e China

rias. "O Brasil já tem um parque
industrial bem consolidado e um
histórico de relacionamento mui-
to grande com a Europa, não é,
portanto, um país desconhecido",
diz André Saconato, economista
da Tendências Consultoria.

Um dos setores que se destaca
atualmente é o automotivo. A fi-
lial brasileira da alemã Volkswa-
gen, por exemplo, anunciou em
setembro que prepara novo plano
de investimentos. O valor não foi
divulgado, pois depende de apro-
vação da matriz. Mas no último
plano da montadora, a destinação
prevista para o ciclo de cinco anos
era de US$ 1,7 bilhão.

Historicamente, a entrada de

IED no Brasil ocorre de forma
bastante diversificada, com des-
taque para os setores de extração
de minerais metálicos, de petró-
leo e gás natural, bem como para
agricultura e pecuária. O setor de
infraestrutura, por exemplo, aco-
lheu cerca de 9% do total aporta-
do em 2008, o que corresponde
ao valor recebido em 2007. Desde
1996, quando começaram as pri-
vatizações, o setor já recebeu US$
80 bilhões, valor que representa
24% de todo o volume que ingres-
sou no Brasil nesse período.

Nos últimos dois anos, a indús-
tria vem se destacando. No primei-
ro semestre de 2009, abocanhou
uma fatia de 52,2% dos US$ 15,8

bilhões de IED registrados de ja-
neiro a agosto. A maior parte foi
destinada para os setores metalúr-
gico (16,9%) e automotivo (11,7%).
Na área de Serviços, o setor de co-
mércio, exceto veículos, registrou
um salto de 5,8% para 8,1% na sua
fatia do bolo.

O impulso no setor de varejo,
em que a presença européia é sig-
nificativa, sobretudo de empresas
francesas, pode ser explicado, em
parte, pela expansão dos progra-
mas sociais que melhoraram os
níveis de renda nas regiões Norte
e Nordeste do país. "É para lá que
as grandes redes direcionam seus
investimentos", diz Altamir Lo-
pes, chefe do departamento eco-
nômico do Banco Central.

A força do mercado interno,
com estabilidade na taxa de de-
semprego e aumento da renda,
é apontada por André Saconato,
economista da Tendências Con-
sultoria, como um dos principais
fatores para a atratividade do
país. Na sua visão, o cenário eu-
ropeu, ao contrário do Brasil, é de
estagnação e baixo crescimento.
"O país saiu da crise muito melhor
do que entrou."

A estabilidade econômica deve
fazer com que o fluxo se mante-
nha positivo. A projeção da Ten-
dências é de que venham para o
Brasil US$ 35 bilhões em 2010.
Lopes, do Banco Central, acredita
que não é exagero alcançar US$ 50
bilhões, até 2012. Para ele, o mer-
cado imobiliário, hoje responsá-
vel por cerca de 3% do IED na área
de Serviços, tem potencial para
expandir. "Trata-se de um merca-
do que deve ganhar com a estabi-
lidade, pois trabalha com prazos
longos de financiamento."

Para o economista-chefe da MB
Associados, Sérgio Vale, as áreas



de bens de consumo duráveis e
não-durãveis devem ser grandes
receptoras de investimentos. "Os
setores automobilístico e de vare-
jo devem, pelo tamanho, absorver
uma boa parcela desses recursos,
isso sem contar as partes de infra-
estrutura e do prê-sal, que abrem
nova perspectiva para entrada de
investimento de longo prazo", diz.

Vale acreditar que os países
desenvolvidos tendem a ser gran-
des investidores. "Eles sabem que
os países emergentes serão ga-
nhadores nos próximos anos. Faz
sentido as multiestrangeiras co-
locarem mais dinheiro no Brasil",
completa. Um sinal nessa direção
é o movimento de transferência
de linhas de produção e até fá-
bricas inteiras para o Brasil. O
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior re-
gistrou o pedido de 50 empresas
de diversos setores, como alimen-
tos, têxtil, química e mineração.

A entrada do IED ê vista como
positiva para o país, sobretudo
porque está associada ao proces-
so produtivo e tem o horizonte de
longo prazo, mas não é isenta de
riscos. Um dos problemas é a va-
lorização excessiva do real. Saco-
nato, da Tendências, entende que
o problema do câmbio pode ser
contornado, seja por meio de um
Fundo Soberano, que absorveria
os dólares, seja pela manutenção
das rendas externas lá fora. Para
ele, é mais importante a questão
da competitividade. É a mesma
visão que tem Sérgio Vale da MB
Associados. Ambos concordam
que as vantagens do câmbio apre-
ciado superam os riscos. "Aumen-
ta a competitividade da indústria
nacional", diz Saconato. "É bom
para o consumidor e ajuda a con-
trolar a inflação", afirma Vale.
Para Corrêa de Lacerda, o desafio
brasileiro é ajustar a política cam-
bial para conviver com esse perí-
odo de opulência. "Nossa política
sempre foi dirigida para conviver
com a escassez." Lacerda é favorá-
vel a controlar o fluxo de capital,
uma proposta que sempre causa
polêmica. "O câmbio flutuante

deve ser mantido, mas dentro de
certos limites, como fazem outros
países." O economista acredita que
a estabilidade da moeda é o mais
importante para o país. "O câmbio
volátil ê terrível e seus efeitos são
perniciosos para os investimentqs
porque eliminam a previsibilida-
de", destaca.

O maior risco da apreciação
cambial ê o conceito que ficou
conhecido por doença holande-
sa. Significa que um aumento de
receita decorrente da exportação
de recursos naturais (commodi-
ties) provoca valorização cambial
e pode desindustrializar uma na-
ção, porque tira competitividade
do setor manufatureiro em rela-
ção aos produtos externos.

Para Lacerda, a forma de evi-
tar esse risco é atrair mais o IDE
voltado para novos projetos que
possam gerar exportações de
maior valor agregado e substituir
importações em áreas em que o
Brasil é deficitário, como com-
ponentes eletrônicos, químicos,
fármacos e bens de capital. "O de-
safio, portanto, é qualitativo e não
quantitativo." A solução, a seu ver,
está em ampliar as ações comuns
entre governo e empresas e não
depender apenas das estratégias
destas. "Precisamos falar para os
investidores o que queremos."

Outro ponto importante para
a manutenção do fluxo positivo
do IED é a política fiscal. "Há um
forte aumento de gastos contra-
tados pelo governo e, se isso con-
tinuar, poderá prejudicar a nota
do país lá fora", diz Sérgio Vale. Já
André Saconato observa que uma
mudança brusca da política fis-
cal pode assustar os investidores.
Corrêa de Lacerda reconhece que
o quadro atual não é sustentável,
mas lembra que o país vive uma
situação muito específica. "Houve
queda de arrecadação e desone-
ração fiscal para alguns setores
de forma circunstancial e para
aliviar os efeitos da crise. A eco-
nomia e a arrecadação crescerão,
uma vez que a desoneração tem
data de validade," afirma o econo-
mista e professor da PUC-SP.
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