
34  AméricaEconomia  Setembro, 2010

DEBATES Capital externo

Setembro, 2010  AméricaEconomia  35

à prova Por muito temPo, 
o investimento 
estrangeiro direto 
era visto como 
um acelerador do 
desenvolvimento. 
estudo da cePal 
questiona essa tese

RodRigo LARA SERRAno, dE BuEnoS AiRES, 

com LuíS EduARdo LEAL, dE São PAuLo

Fo
to

: X
xx

xx
/G

et
ty

 Im
ag

es

de investimentos externos focada no 
conceito de valor agregado. A Costa Rica 
é um exemplo. Tendo recebido apenas 
US$ 1,32 bilhão em IED no ano passado, 
o país tem uma política de atração de 
investimentos para indústrias de alta 
tecnologia, para a produção de aparelhos 
médicos e para serviços exportáveis. Em 
2009, obteve investimentos de empresas 
como Boston Scientific, Allergan, Hologic 
e Hospira, além da chegada da Merril Pa-
ckaging. Dessa forma, ingressaram US$ 
343 milhões no setor de manufaturas e 
US$ 893 milhões em serviços.

Se esses números forem comparados 
aos de Chile e Colômbia, ficam claras 
as diferenças nas estratégias. Em valo-
res absolutos, ambos os países tiveram 
mais investimentos diretos na indústria 
em 2009: US$ 458 milhões e US$ 536 
milhões, respectivamente. Mas, ao se 
considerar também a categoria recursos 
naturais, o resultado é distinto: o Chile 
obteve US$ 1,04 bilhão, a Colômbia US$ 
5,74 bilhões e a Costa Rica, apenas US$ 76 
milhões. Não se trata apenas de a Costa 
Rica ter, em comparação com o Chile e 
a Colômbia, menos recursos naturais. 
Nem a Guatemala, nem Honduras ou Ni-
carágua receberam investimento com-
parável em manufaturas ou serviços. 

“Empresas transnacionais come-
çaram a deslocar tarefas tecnológicas 
para países menos desenvolvidos, como 
Índia, China e Irlanda. Nossa região par-
ticipa muito pouco, exceto o Brasil”, ob-
serva o economista Bernardo Kosacoff, 
diretor do Centro de Empresa, Competi-
tividade e Desenvolvimento (CECD). “Há 
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uma forte presença de investimentos 
estrangeiros, determinante para o de-
senvolvimento econômico, mas estão 
concentrados na exploração do mercado 
doméstico ou nos recursos naturais”, 
acrescenta o economista.

Nos últimos seis anos, toda a Amé-
rica Latina recebeu apenas 197 projetos 
de investimento estrangeiro direto em 
setores de pesquisa e desenvolvimento 
em alta tecnologia. Esses investimentos 
tiveram lugar em dez países, com desta-
que para Brasil (39%), México (28%), Ar-
gentina (11%), Chile (9%), Colômbia (6%) 
e Costa Rica (3%). Não por coincidência (à 
exceção do Uruguai), esses são os países 
com os melhores centros educativos e 
abundância relativa de pesquisadores 
na região. 
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É simples. Se os países latino-
americanos não modificarem 
seu enfoque com relação ao 

investimento estrangeiro direto (IED), 
os ingressos futuros terão um efeito  
quase nulo sobre o desenvolvimento da 
região. E isso levando em conta que a 
América Latina atraiu cerca de US$ 77 bi-
lhões em 2009 e mais de US$ 130 bilhões 
no ano anterior. No Brasil, após o resulta-
do recorde de US$ 45 bilhões em 2008, os 
fluxos acumulados neste ano até o mês 
de junho estão na casa de US$ 18 bilhões, 
acima dos US$ 12 bilhões verificados no 
mesmo período de 2009, de acordo com 
dados do Banco Central. A questão, no 
Brasil, assim como em toda a América 
Latina, será a de combinar fluxo com a 
melhoria da qualidade do investimento, 
segundo estudo divulgado recentemen-
te pela Comissão Econômica para a Amé-
rica Latina e o Caribe (Cepal).

Grande parte dos investimentos que 

ALV
chegam à região é direcionada às maté-
rias-primas, aos serviços destinados ao 
mercado interno e às indústrias de mé-
dia ou baixa tecnologia. “Duas décadas 
após a liberalização do IED, a estrutura 
produtiva da América Latina e do Caribe 
segue caracterizada por pouca geração 
e limitada difusão do conhecimento”, 
diz a Cepal. “Diversos estudos mostram 
que não existe relação direta entre o 
IED, a produtividade e o crescimento das 
economias receptoras.” 

Para o economista Antônio Corrêa 
de Lacerda, professor da PUC-SP e ex- 
-presidente da Sociedade Brasileira de 
Estudos de Empresas Transnacionais e 
da Globalização Econômica (Sobeet), são 
muitos os desafios a serem superados 
pelo próximo governo para que o Brasil 
melhore o perfil do investimento exter-
no. “Há fatores que colocam o Brasil em 
desvantagem, entre os quais o real, que 
está muito valorizado. Se nada for feito, 
a tendência é a de que o Brasil continue 
a receber mais investimentos em com-
modities ou voltados ao mercado inter-
no”, diz Lacerda, que considera a atual 
trajetória de déficit na conta corrente 
“insustentável” no longo prazo.

EXEmPLo dE VALoR
Na avaliação do economista, as inter-
venções pontuais do Banco Central para 
evitar uma excessiva valorização do Real 
são inócuas se não vierem acompanha-
das de uma redução da taxa de juros. 
Além de mudanças na política monetá-
ria, será preciso melhorar a competitivi-
dade sistêmica do Brasil (estrutura tri-
butária, burocrática e a infraestrutura) 
e definir políticas industrial e de ciência 
e tecnologia que estimulem o aumento 
do valor agregado das exportações. Se 
continuar do jeito que está, segundo 
Lacerda, o Brasil continuará atraindo 
capitais que apenas contribuirão para 
sua desindustrialização e para acentuar 
seu perfil de exportador de commodities. 
“Não acredito que o próximo governo vai 
escapar das mudanças.”

O estudo da Cepal indica que há, na 
América Latina, quem consiga extrair 
benefícios de uma política de atração 
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