
O Brasil foi o principal receptor
de investimento estrangeiro di-
reto (IED, recursos que vão para
o setor produtivo do país) na
América Latina e no Caribe, em

2011, segundo relatório da Co-
missão Econômica para a Améri-
ca Latina e o Caribe (Cepal).

O país recebeu US$ 66,7 bi-
lhões, 43,8% do total dos fluxos
para a região. Depois do Brasil
vêm o México, US$ 19,4 bi-
lhões, Chile, US$ 17,3 bilhões e
a Colômbia, US$ 13,2 bilhões.

No total, a América Latina e o
Caribe receberam US$ 153,4 bi-
lhões em investimento estran-
geiro direto em 2011, o que re-
presenta 10% do fluxo mundial.
Valor maior do que os US$ 120,9
bilhões recebidos em 2010.

Segundo a Cepal, há uma es-
pecialização produtiva na Amé-

rica Latina e no Caribe. No Bra-
sil, os setores de manufaturas
e serviços receberam 46,4% e
44,3%, respectivamente, en-
quanto o de recursos naturais
ficou com 9,2%.

A União Europeia é a maior
investidora na região. Na últi-
ma década, a UE investiu, em

média US$ 30 bilhões por ano
na região, 40% do total recebi-
do. Por outro lado, os investi-
mentos no exterior de empresas
multinacionais latino-america-
nas caíram 50% e chegaram a
US$ 22,6 bilhões. A redução foi
resultado da queda dos fluxos
do Brasil para o exterior. ■ ABr

A nacionalização de empresas es-
trangeiras feita pelos vizinhos Ar-
gentina, Venezuela, Equador e
Bolívia tem assustado os investi-
dores estrangeiros, mas pode fa-
vorecer muito o Brasil. O país é
percebido pela comunidade inter-
nacional como um local seguro
para investimentos por respeitar
os contratos, manter a estabilida-
de econômica há quase 20 anos,
ter inflação baixa e regras claras
para participação estrangeira em
diversos setores da economia, o
chamado marco regulatório.

Recentemente, a Argentina na-
cionalizou a petrolífera espanho-
la Repsol YPF, a Venezuela reto-
mou o controle de dezenas de em-
presas, o Equador assumiu a ges-
tão de companhias de petróleo e
a Bolívia nacionalizou a empresa
de energia elétrica TDE, controla-
da pela Red Eléctrica Española. A
decisão boliviana desagradou aos
investidores internacionais.

O governo dos Estados Uni-
dos manifestou preocupação
com a atitude da Bolívia. “Esta-
mos preocupados com a deci-
são do governo boliviano de na-
cionalizar a TDE, que chega pou-
co depois do anúncio argentino

de expropriação da petrolífera
YPF”, disse o porta-voz do De-
partamento de Estado america-
no, Mark Toner. Segundo ele,
esse tipo de ação vai contra os
investidores estrangeiros.

Mas o que é ruim para os vizi-
nhos será muito bom para o Bra-
sil. Há um excesso de dinheiro
no mundo, que é o resultado do
afrouxamento da política mone-
tária nos Estados Unidos e na
Europa para tentar sair da cri-
se, e esses recursos podem ser
direcionados ao Brasil.

Programa de concessões
Para evitar que o dinheiro inter-
nacional ingresse no país ape-
nas para investimentos financei-
ros é preciso que o governo
apresente projetos concretos
aos estrangeiros. Os programas
de concessão de setores de in-
fraestrutura são um bom exem-
plo de como aproveitar o fluxo
de dinheiro no mundo.

“As próximas concessões se-
rão beneficiadas por esse mo-
mento do mercado e pela per-
cepção de que as instituições
brasileiras são sólidas e há res-
peito aos contratos”, diz André
Luiz Sacconato, diretor de pes-
quisas da Associação Brain In-
vestimentos e Negócios.

É claro que esse cenário favo-
rável pode ser alterado. As me-
didas adotadas pelo governo pa-
ra proteger a indústria nacional
contribuem para reduzir o grau
de abertura da economia. “Eco-
nomias fechadas assustam os in-
vestidores de longo prazo”, diz
Edvaldo Alves, coordenador do
curso de comércio exterior do
Programa de Educação Conti-
nuada (PEC) da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV-SP).

Hoje, a América Latina é
percebida pelos investidores
como uma região dividida em

dois blocos. No primeiro estão
Brasil, Chile, Colômbia e Pe-
ru, as regiões consideradas
economicamente estáveis e
propícias a receber investi-
mentos estrangeiros. Do outro
lado ficam Argentina, Vene-
zuela, Equador e Bolívia, que
são países com alto risco de
quebra de contratos preestabe-
lecidos com investidores.

É claro que muitos investido-
res vão preferir deixar seu di-
nheiro entre os países do primei-

ro bloco, considerados mais se-
guros. Mas quem quer ganhar
dinheiro rápido e fácil pode pre-
ferir o segundo bloco que, pro-
vavelmente, vai oferecer melho-
res condições para atrair o capi-
tal internacional. “Para o Brasil,
o risco é a percepção internacio-
nal mudar e o país ser visto ape-
nas como uma nação dentro do
Mercosul”, diz Olavo Henrique
Furtado, coordenador de pós-
graduação e MBA da Trevisan Es-
cola de Negócios. ■ ABr
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Vizinhos dão
adeus às empresas
estrangeiras que
Dilma conquista

País recebeu US$ 66,7 bilhões,
43,8% do total de US$ 153,4
bilhões destinados para a região

Brasil pode se favorecer porque investidores preferem países com
regras claras, estabilidade econômica e que honram contratos
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Volume de investimentos foi recorde no país
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RETOMADA ESTRATÉGICA 

Países latinos quebram contratos
e assumem controle de empresas 

ARGENTINA Nacionalizou a petrolífera 
espanhola Repsol-YPF

VENEZUELA Retomou o Banco da Venezuela 
(ex-Santander) e nacionalizou
as telecomunicações, eletricidade, 
petróleo, cimento e siderurgia

BOLÍVIA Nacionalizou a TDE, da Red 
Eléctrica Española, e as quatro 
maiores hidrelétricas do país

EQUADOR Em 2010, alterou a lei de  petróleo 
e nacionalizou empresas que não 
aceitaram as novas regras

Fonte: Brasil Econômico 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 6.




