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Sobeet estima que neste ano, pela primeira vez na história, países desenvolvidos perderão 
espaço para os mais pobres 
 
Após a refreada econômica dos países desenvolvidos, os investimentos mundiais ao setor 
produtivo aportam cada vez mais nos emergentes. De acordo com a Sociedade Brasileira de 
Estudos de Empresas Trans-nacionais e da Globalização Econômica (Sobeet), em 2009, pela 
primeira vez na história, a somatória desses fluxos deve ser maior para as economias em 
desenvolvimento. 
 
Em especial aquelas que fazem parte do acrônimo Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) com 
perspectivas robustas de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos anos. De 
acordo com projeções da RC Consultores para 2010, enquanto a média da expansão da 
economia dos industrializados ficará em 1,1% a dos países em desenvolvimento será de 4,8%. 
 
Pedro Silva, pesquisador da Sobeet, avaliou que o Brasil pode ser beneficiado com a tendência 
de crescimento do montante e também de desconcentração dos destinos tradicionais desses 
recursos. Com isso, a estimativa é que, no próximo ano, o Investimento Estrangeiro Direto 
(IED) possa alcançar uma cifra de US$ 40 bilhões. A estimativa é próxima à projeção feita 
ontem pelo diretor do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, que declarou 
esperar uma entrada de US$ 45 bilhões diretamente para o setor produtivo, ante US$ 25 
bilhões registrados neste ano. 
 
Para cima 
 
Se mantida essa velocidade de atração de investimentos, a economia brasileira pode chegar ao 
quarto lugar no ranking mundial de recebimento de IED já em 2011, de acordo com 
estimativas da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad). É 
uma ascensão importante para um país que há apenas dois anos ocupava a 14a posição, tendo 
conseguido chegar ao 10º lugar em 2008. 
 
Impacto da crise 
 
Com a turbulência internacional, assim como o crédito, o fluxo de investimentos produtivos 
pelo mundo também se retraiu. O pico registrado em 2007 foi de US$ 1,979 trilhão, recuando 
14% no ano passado para US$ 1,697 trilhão. Para 2009, a Unctad projeta ainda mais uma 
queda para US$ 1,2 trilhão, dos quais os emergentes poderão absorver mais de 50%. Só para 
a China, por exemplo, já foram 31,9% a mais de IED em novembro, quando recebeu US$ 
7,023 bilhões. Porém, computando os 11 meses do ano, ainda há uma queda de 9,86% sobre 
os recursos recebidos no mesmo período do ano passado. Já no Brasil, chegaram US$ 1,604 
bilhão em novembro, acumulando no ano uma entrada de US$ 20,858 bilhões. 
 
Pelas análises da Unctad, nos dois próximos anos os fluxos de IDE pelo mundo vão voltar a se 
recuperar gradualmente. As projeções indicam uma alta em torno de US$ 200 bilhões por ano. 
Neste ritmo, devem atingir em 2012 o mesmo patamar registrado em 2007. 
 
Histórico 
 
Em 1980, os países desenvolvidos receberam 86,1% dos fluxos globais de IED. Após 2000 
esse percentual seguiu uma tendência de queda No ano passado o percentual caiu para 
56,7%. 
 
Só os países da América Latina, dos quais o Brasil e o México disputam grande parte, recebiam 
8,5% dos investimentos mundiais em 2008. As economias da Ásia e Oceania abarcavam 
22,9% no mesmo período. Já os países africanos dividiam 5,2% do capital mundial destinado 
ao setor produtivo no ano passado.  
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