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Estrangeiros começam a investir em novos segmentos, como o de varejo, beneficiado pelo 
fortalecimento do consumo 
 
A perspectiva de médio e longo prazos para a atração de investimentos estrangeiros ao Brasil 
é a melhor possível na avaliação do governo. "O Brasil está na vitrine do mundo", disse ao 
BRASIL ECONÔMICO o diretor do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, 
para quem os grandes eventos nos próximos anos, além do pré-sal, dão a garantia à 
continuidade de recursos vindos do exterior. Esse ambiente, completou, vem blindado pelos 
fundamentos econômicos bem consolidados — estabilidade, dívida sob controle, reservas 
internacionais em patamares históricos e uma década de cumprimento de metas de superávit 
primários. 
 
Só para o fechamento deste ano estão sendo esperados US$ 71,5 bilhões de ingressos no país. 
Deste total US$ 25 bilhões serão de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) para o setor 
produtivo e US$ 46,5 bilhões para o setor financeiro (ações e renda fixa). Neste ano, 
especificamente, a destinação para renda variável foi influenciado pela abertura de capital do 
banco Santander no Brasil, um recorde histórico para este tipo de evento. O Banco Central 
projeta para 2010 uma inversão deste fluxo, porém, com um ingresso total de US$ 70 bilhões. 
No entanto, serão US$ 45 bilhões para a produção -retornando ao patamar nominal registrado 
em 2008 US$ 25 bilhões à área financeira. 
 
Mudança de foco 
 
Lopes afirmou que está em curso uma mudança do interesse dos estrangeiros por setores da 
economia. A recuperação da economia brasileira baseada no consumo, por exemplo, fez com 
que os investidores voltassem os olhos também para o comércio. Dessa forma, elevou-se de 
5,8% para 8,2% a parcela de recursos destinada a esse setor entre 2008 e 2009. 
 
Já a participação de investimentos na extração de petróleo e gás natural, por exemplo, 
aumentou de 3% no ano passado para 8,1% até novembro último. Nessa mesma base a 
parcela ao setor químico subiu de 1,9% para 4,8%. Para o setor automotivo, tradicionalmente 
o que recebe o maior fluxo de recursos do exterior, foram direcionados 8,5% do total dos 
investimentos entre janeiro a novembro. Esse percentual foi de 2,2% em 2008. Já a 
destinação ao segmento de metalurgia subiu de ll% para 14,2%. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 10-11. 


