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Entre 2000 e 2010, a diferença
entre o montante que se destina
ao Brasil na forma de participação
no capital e o que o país investe
mundo afora caiu de US$ 30,8 bi-
lhões para US$ 8,9 bilhões, de
acordo com os dados acumulados
em 12 meses até setembro. Os nú-
meros sinalizam um estreitamen-
to entre o Investimento Estran-
geiro Direto (IED) e o Investimen-
to Brasileiro Direto (IBD) nunca
visto no país e indicam a necessi-
dade de um olhar mais atento na
direção de estabelecer estratégias
para a internacionalização de em-
presas brasileiras.

Os dados elaborados pela So-
ciedade Brasileira de Estudos
Transnacionais (Sobeet) excluem
os números de empréstimos en-
tre companhias e consideram
apenas a participação no capital,
parcela mais significativa e está-
vel dos fluxos de investimento
direto. Segundo informações do
Banco Central divulgadas ontem,
de janeiro a setembro de 2010 o
fluxo de participação no capital
destinado ao Brasil fechou em
US$ 20,3 bilhões, enquanto o
volume originado no Brasil ficou
em US$ 17 bilhões, confirmando
a tendência de aproximação en-
tre as duas pontas.

Historicamente, os países em
desenvolvimento sempre foram
destino dos investimentos diretos
estrangeiros. Mas a movimenta-
ção da região como origem já
mostra avanços, segundo o pre-
sidente da Sobeet, Luís Afonso

Lima. “O investimento do Brasil
no exterior ainda é pequeno se
olharmos para os países asiáticos,
mas essa é uma tendência que
deve ter continuidade e o espaço
para o Brasil crescer é grande”,
afirma, ao apontar que os acordos
bilaterais (leia reportagem ao
lado) são o melhor estímulo a
esse movimento no país.

O cenário que já se delineava
nos últimos 10 anos ganhou re-
forço com a crise de 2008. Em-
presas brasileiras bem posicio-
nadas, um cenário de forte cres-
cimento doméstico e de resis-
tência à crise e o real valorizado
são os principais fatores da
maior internacionalização das
empresas brasileiras. “Os in-
centivos do governo ao oferecer
dinheiro barato a empresas, es-

pecialmente pela via do BNDES,
fizeram com que as empresas
nacionais aproveitassem ainda
mais essa fase positiva”, diz o
economista da Tendências Con-
sultoria, André Sacconato.

A mudança estrutural na ten-
dência de maior IBD é visível a
partir do início de 2010. Mas al-
guns recortes facilitam a visuali-
zação desse movimento ao longo
dos últimos anos: em 2008, a mé-
dia mensal de IED (apenas parti-
cipação no capital) foi de US$ 2,5
bilhões e a de IBD de US$ 1,2 bi-
lhão; em 2009, a média mensal
de IED caiu para US$ 1,7 bilhão e
a de IBD saltou para 3,8 bilhões;
no acumulado de 2010, a média
mensal de IED está em US$ 2,3
bilhões, bem próxima da média
de IBD de 1,9 bilhão.

O secretário de Comércio
Exterior do Ministério do Des-
envolvimento, Welber Barral,
vê duas razões essenciais para
a maior internacionalização de
empresas nacionais. “Uma ra-
zão é comercial, pois a maior
presença de empresas nacio-
nais significa maior escala e
menores riscos — se ela perde
produção num mercado pode
compensar em outro”, explica.
Além disso, avalia, a empresa
internacionalizada tem mais
inovação e aproveita de exper-
tise local. “O investimento no
exterior serve como equilíbrio
da taxa de câmbio. Temos es-
tudos mostrando que, em anos
de muito investimento no ex-
terior, o dólar não oscilou tan-
to para baixo”, diz. ■

Brasil já investe no exterior quase
o mesmo que recebe de fora

No acumulado de 2010, o país recebeu US$ 20,3 bi e originou US$ 17 bi de fluxo em participação no capital global
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“Além do câmbio que
torna os ativos no exterior
mais baratos, há setores que
investem para desviar de
barreiras comerciais, outros
que buscam criar cadeias
mundiais de produção
e até pequenos fornecedores
da área de petróleo e gás,
por exemplo, que querem
se instalar no Cazaquistão
para ter escala de produção”

Welber Barral
Secretário do
Ministério do
Desenvolvimento

Divulgação

Mina e unidade de processamento de
minérios da Vale em Voisey´s Bay, no Canadá

Ag. Vale

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 out. 2010, Primeiro Caderno. p. 38.
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