
ão é nenhuma novidade que o Brasil se tornou 
o alvo preferido de investimentos estrangeiros 
diretos nos úl t imos tempos. A boa nova é que o 

ranking dos países que mais aplicam no país deve sofrer 
uma grande reviravolta nos próximos anos, dando lugar 
a novos investidores, de porte indiscutível. É o que apon
tam especialistas em investimentos. 

"Poderemos assistir a uma mudança na posição dos 
principais países investidores no Brasil, que hoje são E U A , 
França, Espanha, Reino Unido e Japão. Esses países, nos 
últ imos anos, têm se revezado entre as primeiras posições 
dos maiores aplicadores aqui", explica Dan i Medal , ana
lista da Strategus Consultoria. 

Um aplicador que está despontando como forte can
didato a ocupar uma das colocações do topo da lista é a 
China, em virtude das demonstrações de forte apetite nas 
investidas em direção ao Brasil. A voracidade do dragão 
chinês, que se fez sentir em vários setores do mercado, 
se manifestou com maior intensidade em 2010, gerando 
especulações infindáveis em torno das cifras que serão 
destinadas ao país. "Estima-se que os investimentos da 



China no Brasil devem somar US$ 30 
b i lhões somente em 2010", afirma 
Charles Tang, presidente da Câmara 
de Comércio Brasil-China. 

A conta de Tang para chegar à cifra 
corresponde ao total de R$ 10 bilhões 
que o gigante asiático direcionou ao se
tor de petróleo sob a forma de emprés
timo para o pré-sal, mais US$ 7 bilhões 
do acordo da petroleira chinesa Sino-
pec com a companhia de energia Rep-
sol e a aquisição de 40% do campo de 
Peregrino, na Bacia de Campos, da no
rueguesa Statoil, por US$ 3,07 bilhões, 
pela chinesa Sinochen. "O restante dos 
investimentos tem origem na entrada 
de grupos chineses em quatro projetos 
de mineração e nos vários anúncios de 
montadoras que pretendem se instalar 
aqui. U m a que já confirmou sua plan
ta é a Chery", computa Tang. 

Expectativas à par
te, o fato é que os investi
mentos chineses no Bra
sil deram um verdadeiro 
salto em 2010. Segundo 
dados do Banco Central, 
em 2009, a China inves
tiu apenas US$ 89 mi 
lhões por aqui. "Temos 
de considerar que, pelos 
dados do Banco Central 
até outubro de 2010, a 
China investiu até ago
ra no Brasil U$ 400 mi
lhões, que é o montan
te referente à operação 
de aquisição de 21,52% 
d a mineradora M M X . 

Mas, como o balanço do ano ainda não 
fechou, podemos nos deparar com sur
presas, como um valor bem acima des
se montante", considera o analista da 
Strategus Consultoria. 

Ele aposta que os investimentos chi
neses no Brasil, em 2010, oficialmente, 
devem totalizar a US$ 1 bilhão. "Es
sa operação envolvendo a Repsol, por 
exemplo, pode ser contabilizada so
mente em 2011. Além disso, o negó
cio entre a Sinochem e a Statoil pode 
acabar entrando pela Noruega", pon
dera Medal . 

Outro especialista em investimen
tos, Edgar Pereira, da Edgar Pereira 
Associados, confirma a mudança no 
ranking dos países investidores. "Sem 
dúvida, a lista vai mudar, com um for
te fluxo dos investimentos vindos da 
Ásia e t ambém do Oriente Médio. Um 

exemplo é a megaoperação que acon
teceu recentemente, com a entrada de 
fundos soberanos asiát icos no capi
tal do B T G Pactuai, uma operação de 
US$ 1,8 bilhão, que envolveu China, 
Cingapura e A b u Dabi", aponta. 

Fábio Niccheri, sócio da consulto
ria PricewaterhouseCoopers, lembra 
que o país t ambém tem recebido uma 
avalanche de recursos provenientes de 
fundos de private equity. "Esses fundos 
representaram 42% das transações de 
investimentos em empresas brasilei
ras", explica. 

Os investimentos da indústria de 
private equity já respondem por 2,3% do 
PIB brasileiro. Esses fundos compram 
par t ic ipações em empresas e atuam 
no negócio, com a intenção de vender 
suas ações posteriormente, por um va
lor maior do que o inicialmente inves
tido. "Esse tipo de fundo interfere na 
gestão, na governança corporativa e 
até mesmo nos relacionamentos. Ele 
lança m ã o de inúmeras estratégias pa
ra que a empresa seja lucrativa", expli
ca Niccheri. 

De acordo com dados da Funda
ção Getulio Vargas ( F G V ) , em 2009, 
esses fundos atingiram o volume de 
US$ 36 bilhões no país. O estudo da 
F G V aponta que eles têm capacidade 
para investir R$ 17,8 bilhões no merca
do brasileiro. O levantamento incluiu 
um total de 144 gestores de fundos com 
502 empresas brasileiras em sua cartei
ra, a maioria de capital fechado. "Eles 
ficam nas empresas por um tempo de
terminado e optam por sair quando a 



empresa cresce, e eles a lcançam o seu 
objetivo de lucratividade. Aí, vendem 
a participação", afirma o sócio da Pri-
cewaterhouseCoopers. 

Em 2009, os fundos locais e es
trangeiros levantaram US$ 6,1 bilhões 
para aplicar no Brasil. "Estão no alvo 
negócios em todos os setores: energia, 
logística, serviços financeiros, turismo 
e até mesmo educação. Também inte
ressam oportunidades no setor de 
agronegócio, como álcool, açúcar e 
grãos, e ainda no varejo e na área de 
TI", descreve Niccheri, citando a aqui
sição recente de um fundo do banco 
Itaú, que investiu na rede de escolas de 
idiomas Wizard . 

Nessa operação, o fundo, por meio 
de sua controlada na área de investi
mentos, a Kinea, pagou R$ 200 milhões 
pela participação na rede. O Itaú detém 
80% da empresa de investimentos, e o 
restante da participação é dividido en
tre cinco executivos egressos do fundo 
A I G Capital Partners. 

INVESTIMENTOS DIRETOS 
Os investimentos estrangeiros diretos 
na economia brasileira somaram US$ 
31,6 bilhões, no acumulado de 2010, até 
23 de novembro, superando as expec
tativas do Banco Central e do merca

do, que, até então, projetavam a cifra 
de US$ 30 bilhões. 

Segundo dados da instituição, os 
investimentos diretos estão pulveriza
dos em todos os setores da economia. 
No entanto, os que abocanharam as 
maiores fatias são: metalurgia, mine
rais metálicos, extração de minerais, 
comércio, serviços e tecnologia. 
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