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Renée Pereira

Apesar da forte expansão da Chi-
na nos últimos anos, o Brasil lide-
ra o ranking de economia mais
internacionalizada entre os paí-
ses do Bric (sigla para Brasil, Rús-
sia, Índia e China). Até o ano pas-
sado, o estoque de investimento
estrangeiro direto (IDE), que in-
clui tudo que entrou no País ao
longo do tempo, somava 25% do
Produto Interno Bruto (PIB) –
acima dos números de Rússia, de
21%; de Índia, 13%; e da China,
10%.

Os dados constam de levanta-
mento feito pelo economista An-
tonio Corrêa de Lacerda, profes-
sor da PUC-SP, com dados da
Conferência das Nações Unidas
para o Comércio e o Desenvolvi-
mento (Unctad). “Os números
mostram que o Brasil tem uma
base instalada maior que a dos
nossos concorrentes. Mais de
400 das 500 maiores empresas
transnacionais operam no País”,

destaca Lacerda. “Seguindo essa
linha, deveríamos ter uma inser-
ção internacional mais qualifica-
da, já que essas empresas expor-
tam e controlam 2/3 do comér-
cio internacional.”

Na opinião de especialistas,
no entanto, a posição atual no
ranking de internacionalização
pode se alterar rapidamente.
Nos últimos anos, o volume de
investimento estrangeiro no Bra-
sil tem sido quase três vezes me-
nor que o verificado na China,
principal destino dos investido-
res entre os Brics. No ano passa-
do, por exemplo, os chineses re-
ceberam US$ 95 bilhões e o Bra-
sil, US$ 26 bilhões, segundo o es-
tudo.

“Nossa internacionalização
ocorreu quando tínhamos uma
taxa de câmbio civilizada. Hoje
ficou caro investir no Brasil por
causa do dólar”, afirma o vice-
presidente da Associação de Co-
mércio Exterior do Brasil (AEB),
José Augusto de Castro. Ele co-
menta que boa parte dos recur-
sos que ingressam no País desti-
na-se a setores ligados a commo-
dities, comércio e logística.

“Para a indústria de manufatu-
ra, vem pouca coisa ou quase na-
da. O que vem é para a indústria
de papel e celulose, aço ou petro-

química.” Até julho deste ano, o
Brasil havia recebido US$ 21,8 bi-
lhões do exterior. Desse montan-
te, 46% foram destinados aos se-
tores de serviço, agricultura, pe-
cuária e extrativa mineral. Ou-
tros 23% ingressaram no setor

químico.
Apesar de ter um estoque

maior de investimento estrangei-
ro comparado aos demais países
do Bric, o Brasil tem uma partici-
pação muito pequena no comér-
cio exterior – em 2009, as expor-

tações brasileiras representa-
ram 1,2% do total mundial e as
importações, 1,1%, segundo da-
dos do Ministério de Desenvolvi-
mento Indústria e Comércio Ex-
terior. A explicação, segundo es-
pecialistas, é que as empresas

que vieram para o Brasil estão
mais voltadas para o consumo in-
terno.

“Hoje o mercado doméstico é
muito relevante para as empre-
sas estrangeiras. Para elas, as ex-
portações fazem parte de um se-
gundo momento. Primeiro aten-
dem ao consumo interno. Se so-
brar, elas exportam”, avalia a só-
cia da área internacional tax da
consultoria KPMG, Marienne
Coutinho. Segundo ela, o País
tem muitos problemas que atra-
palham a competitividade do
produto nacional no exterior.

Além do real valorizado ante o
dólar, há sérias deficiências de
infraestrutura que encarecem e
dificultam a chegada do produto
ao destino final. A carga tributá-
ria elevada e a burocracia para
fazer negócios também são fato-
res que inibem a escolha do País
como plataforma de exportação,
destaca Marienne. “Por isso,
muitas empresas que investem
no Brasil ou estão interessados
no mercado interno ou no merca-
do de commodities.”

O gerente de projetos da Fun-
dação Dom Cabral, Aldemir Dru-
mond, acredita, no entanto, que
num futuro próximo o Brasil pos-
sa se tornar um destino atraente
para empresas de vários setores
que queiram montar platafor-
mas de exportação para atender
a América Latina. “A expectativa
de expansão da economia dos
países vizinhos vai trazer gran-
des oportunidades. Apesar dos
gargalos e entraves, temos mais
condições de atrair multinacio-
nais.”

● Estudo
Dados fazem parte de levanta-
mento feito pelo economista An-
tonio Côrrea de Lacerda, profes-
sor da PUC-SP, com dados da
Conferência das Nações Unidas
para o Comércio e o Desenvolvi-
mento (Unctad)

● Representatividade
Mesmo com estoque maior de
investimento estrangeiro, o Bra-
sil tem participação muito pe-
quena no comércio exterior. Em
2009, as exportações represen-
tam 1,2% do comércio mundial
e as importações, 1,1%

● Destino dos recursos
Boa parte dos recursos que en-
tram no País vão para setores
ligados a commodities, comér-
cio e logística

Volume de investimentos
estrangeiros em
produção acumulado no
Brasil é superior ao da
China, Índia e Rússia

● No mundo atual, empresas e
investidores procuram os países
que crescem mais (como o Bra-
sil, que deve expandir-se quase
8% neste ano) e os que oferecem
taxas de juros elevadas, situação
na qual o País também se encai-
xa (a Selic está em 10,75% ao
ano). “O Brasil é receptor de um
tsunami de capitais. Nos últimos
meses, foram US$ 90 bilhões”,
diz o ex-presidente do Banco Cen-
tral (BC) Affonso Celso Pastore.
“Isso produz enorme valoriza-
ção do real.”

Por isso, ele avalia que “se jus-
tifica-se, sim, um nível mais pesa-
do de intervenções (do BC) no
câmbio (e, por tabela, o acúmulo
de reservas)”. Sexta-feira, o dó-
lar fechou a R$ 1,665. No ano, a
moeda americana cai 4,48% ante
o real. / L.M.

Internacionalização do
País é a maior entre Brics

STEPHEN JAFFE/REUTERS-9/10/2010

Ex-presidente do
BC vê ‘tsunami’ de
capitais para o País

Governo não persegue nenhuma
meta para a taxa de câmbio, diz BC
Instituição diz que compra de dólares – e consequente acúmulo de reservas – tem como objetivo aumentar resistência do País a crises

NATHAN BLANCHE
SÓCIO DA TENDÊNCIAS
CONSULTORIA
“Não há mais benefícios em
continuar acumulando reservas.
De um ano para cá, o BC comprou
US$ 40 bilhões e a percepção de
risco do Brasil não mudou”

SIMÃO SILBER
PROFESSOR DA FEA/USP
“O BC não vai deixar o câmbio
desmanchar. Então, esqueça-se
o custo”

Problema global. ‘Guerra cambial’ foi o tema principal da reunião do FMI na semana passada, em Washington

Leandro Modé

Embora grande parte dos ana-
listas avalie que o acúmulo de
reservas decorra hoje da estra-
tégia do governo de frear a al-
ta do real, o Banco Central
(BC) afirma não compra dóla-
res – e, por tabela, engorda as
reservas – com tal finalidade.

“A atuação do Banco Central
não busca interferir na trajetória
da taxa de câmbio nem persegue
nenhuma meta para a taxa, con-
forme tem sido a política imple-
mentada com sucesso desde ja-
neiro de 2004”, diz a instituição
em nota enviada ao Estado.

Os principais objetivos, segun-
do o BC, são: (1) a acumulação de
reservas visando a aumentar a re-
sistência do País a crises, como
demonstrado em 2008; e (2) ab-
sorver excessos nos níveis de li-
quidez dos mercados cambiais
ou enfrentar crises de liquidez
como na última crise.

Não é só a motivação do BC
para atuar no câmbio que provo-
ca divergência no mercado. A for-
ma de fazê-lo também causa po-
lêmica. Alguns especialistas têm
defendido que a autoridade mo-
netária volte a utilizar um instru-
mento chamado de swap cam-
bial reverso. Trata-se de um pa-
pel negociado no mercado futu-
ro que, na prática, tem como efei-
to a compra de dólares.

Um dos que defendem a alter-
nativa é o ex-presidente do BC
Affonso Celso Pastore. “O valor
do dólar é definido com base nos
mercados à vista e futuro. Hoje,
o BC só atua em um deles”, obser-
va. Pastore explica que, dessa for-
ma, o governo atrai ainda mais
capitais especulativos. O argu-
mento é o de que a taxa de juro
em dólar no Brasil fica mais ‘gor-
da’ com esse tipo de atuação.

O professor da PUC-SP Antô-
nio Corrêa de Lacerda também
faz alguns reparos à atuação da
autoridade monetária. “O BC de-
veria ser menos previsível em
suas intervenções no mercado
cambial”, afirma. Ele é um dos
que acreditam que a acumulação
de reservas já está chegando “a
um ponto de exagero”.

O sócio da Tendências Consul-
toria Nathan Blanche é mais dire-
to. “Não há mais benefícios em
continuar acumulando reser-
vas”, afirma. “De um ano para cá,
o BC comprou mais de US$ 40
bilhões e a percepção de risco do
Brasil (dada por um tipo de segu-
ro chamado CDS – ver gráfico)
não mudou”, argumenta.

Tio Patinhas. O professor da
Faculdade de Economia e Admi-
nistração (FEA) da Universida-
de de São Paulo (USP) Simão Sil-
ber acredita, como Pastore, que
não há outra saída para o gover-
no no momento. “O BC não com-
pra dólar porque quer dar uma
de Tio Patinhas”, ironiza. “O BC
não vai deixar o câmbio desman-
char. Então, esqueça-se o custo
(da acumulação de reservas).”

Silber refere-se ao efeito nega-
tivo que o real forte provoca nas
exportações brasileiras, sobretu-
do de bens manufaturados, e
também nas importações, que
tendem a crescer com a moeda
valorizada (neste ano, por exem-
plo, as importações avançam
50% na comparação com 2009).
A deterioração da balança comer-
cial, por sua vez, faz piorar as con-
tas externas em geral, aumentan-
do a vulnerabilidade do País.

Diretor do BC quando a insti-
tuição iniciou, em 2004, a acumu-
lação de reservas, o economista-
chefe do Banco Santander, Ale-
xandre Schwartsman, evita ser
assertivo sobre o assunto.

Mas diz ter a “impressão de
que (a estratégia) não está mais
valendo a pena”. Em primeiro lu-
gar, porque avalia que o objetivo
de garantir um seguro anticrise
já foi atingido. Em segundo, por-
que acredita que a forma como o
BC implementa a política não é a
mais adequada.

Ele refere-se ao fato de o gover-
no fazer o que se chama de “este-
relização”. Economês à parte,
significa, na prática, que a forma
de o BC atuar valoriza o câmbio
real (descontada a inflação).
“Muita gente de respeito discor-
da. Mas é assim que vejo.”
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● Debate intenso

LEITURA DOS DADOS

Text Box
  Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 out. 2010, Economia & Negócios, p. B4.




