
A equipe do ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, se mantém
otimista com relação à atração
dos investimentos estrangeiros
para o Brasil. De acordo com
avaliação feita por uma fonte,
que falou sob o compromisso
de anonimato, a prova mais ca-
bal de que o investidor conti-
nua vendo o Brasil como uma
boa oportunidade é o volume

de Investimentos Estrangeiros
Diretos (IED).

Dados do Banco Central mos-
tram que, em 12 meses encerra-
dos em setembro, o volume de
recursos que ingressou no país
por essa rubrica foi de US$ 63,8
bilhões. Para o encerramento
deste ano, o BC projeta entrada
de US$ 60 bilhões, pouco abai-
xo do recorde histórico apura-
do no ano passado (US$ 66,6 bi-
lhões).

Além disso, disse a fonte, não
há comparação com os outros

países da América Latina, à ex-
ceção do México, porque o mer-
cado consumidor brasileiro é
muito maior. “A classe média já
soma 100 milhões de pessoas”,
ressaltou. “Os investidores são
pragmáticos e respondem mui-
to ao crescimento. Mas, quando
os dados do terceiro trimestre
indicarem o maior aquecimen-
to econômico, será um gatilho
para a volta deles”.

Mansueto Almeida, econo-
mista do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), ava-

lia que, de fato, há um movi-
mento contraditório: os analis-
tas de bancos e de fundos de in-
vestimento estão céticos e, para
ele, o cenário piorou e ainda há
dúvidas sobre marcos regulató-
rios e intervenção do governo
na economia. Por outro lado, o
pessoal de empresas que tem
que fazer algum investimento
não está tão pessimista.

“Quarta-feira passada eu es-
tava conversando com represen-
tante no Brasil de um banco es-
panhol que só faz intermedia-

ção para grandes empresas da
Espanha que querem investir
no Brasil e ele me falou que os
empresários lá estão superoti-
mistas”, garantiu.

Segundo Mansueto, quem in-
veste na economia real não está
preocupado em exportar, mas
em usufruir do mercado interno.
Afinal, diz, a despeito dos dois
momentos mais graves da turbu-
lência global, desde 2004 as ven-
das no varejo não param de cres-
cer, com a renda do consumidor
bastante pujante. ■ S.C.

Ao amargar dois anos consecu-
tivos de crescimento bem me-
nor do que as expectativas
apontavam, 2,7% em 2011 e
1,5% neste ano, o Brasil tem
brilhado menos aos olhos de al-
guns investidores. Ao menos
aqueles ligados a fundos de
pensão e fundos soberanos es-
tão voltando os olhos a países
vizinhos, como Peru, Colôm-
bia, Chile e até México, que
têm apresentado média de ex-
pansão maior.

“Esse tipo de investidor está
em compasso de espera. Hou-
ve fundo de pensão que até ti-
rou dinheiro do Brasil recente-
mente. Eles estão olhando para
vários países da América Lati-
na e vendo que as perspectivas
para o ritmo de crescimento es-
tá muito mais forte, com opor-
tunidades de investimentos
muito boas”, conta Mansueto
de Almeida, economista do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), que tem sido
procurado por representantes
desses fundos que, após reu-
niões com integrantes do go-
verno, saem em busca de infor-
mações mais isentas.

Segundo ele, o apetite pelo
Brasil diminuiu um pouco. Pu-
dera, as perspectivas de amplia-
ção do produto dos vizinhos vai
além das projeções feitas por
analistas brasileiros para o pró-
prio país. Para Mansueto, aqui o

Produto Interno Bruto (PIB) de-
ve expandir algo entre 3% e
3,5%, muito embora o governo
aposte novamente em 4,5% —
estimativa oficializada no Orça-
mento para 2013.

Dados da agência de classifi-
cação de risco, Fitch Ratings
mostram que o crescimento do
país está estimado em 4,2% no
ano que vem, e 4% em 2014. Já
no Peru, 6,2% e 6,3%, respecti-
vamente. Na Colômbia, 4,6% e
4,9%. A expansão prevista para
o Chile é de 4,8% em 2013 e 5%

no ano seguinte. O México, ape-
sar da recuperação recente, ain-
da deve crescer um pouco me-
nos do que o Brasil (3,6% e
3,8%), segundo a agência.

O cenário não é muito dife-
rente do que vem sendo obser-
vado desde meados da década
passada. Das cinco econo-
mias, a média de expansão do
Brasil perde para duas as meno-
res, mas cresce frente à mexi-
cana. Entre 2006 e 2010, en-
quanto o Brasil aumentou seu
PIB, em média, 4,5%, Peru, Co-
lômbia e Peru cresceram
7,2%, 4,6% e 3,8%.

Segundo as percepções dos
investidores de fundos repassa-
das a Mansueto, alguns pontos
estruturais da economia brasi-
leira — que não são novos e
sempre impediram crescimen-
to maior de longo prazo — fica-
ram evidentes com o menor
crescimento econômico em
um ambiente de crise global e
arrefecimento do preço das
commodities. “Com a queda
forte da taxa básica de juros, o
ganho fácil no Brasil está dei-
xando de ser regra, o mercado
de ações está patinando. Então
eles começaram a olhar para fa-
tores que poderiam afetar o
crescimento do país no longo
prazo e ficaram um pouco as-
sustados”, afirma.

O economista elenca os “no-
vos-velhos” problemas da eco-
nomia brasileira, como baixo ní-
vel de investimento público, de
qualificação de mão de obra, de
educação, marcos regulatórios
em constante revisão. Além dis-
so, a carga tributária segue mui-
to elevada, em torno de 35% do

PIB, em relação ao estágio de de-
senvolvimento do país. “Esses
outros quatro países têm uma
carga de impostos muito me-
nor”, compara.

O governo conta com os fun-
dos de pensão e fundos sobera-
nos estrangeiros para partici-
par dos projetos de infraestru-
tura, principalmente no que
diz respeito às concessões para
rodovias e ferrovias, cujo paco-
te foi anunciado em meados
deste ano. É esperado, em 25
anos, um aporte no volume de

R$ 133 bilhões nas concessões
para reforma, ampliação e cria-
ção de rodovias e da malha fer-
roviária brasileira.

Muito embora tenha a im-
pressão clara dos analistas que
o procuram, Mansueto assegu-
ra que o dinheiro externo conti-
nuará vindo em direção ao Bra-
sil. “Mas precisaremos de mui-
to mais porque não temos so-
bra de recursos interna para fi-
nanciar essa montanha de in-
vestimento para os planos de
concessão”. ■

EDUCAÇÃO

Mais mulheres na Olimpíada do Conhecimento

A Olimpíada do Conhecimento (competição nacional organizada
pelo Senai e que reunirá, de 12 a 18 de novembro, em SP, os melhores
estudantes da educação técnica do país) aumentou, em 10 anos, cinco
vezes a participação feminina. Saiu de 28 competidoras, em 2002,
para 141 este ano. O evento coincide com o lançamento pela presidente
Dilma Rousseff da campanha de qualificação do Programa Nacional de
acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) Mulheres que Inovam.

Banco Central projeta entrada de US$ 60 bilhões

PIB menor faz Brasil
disputar investimento
com países vizinhos

Divulgação

Volume ficará pouco abaixo
do recorde histórico registrado
em 2011, de US$ 66,6 bilhões
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Nações latinas como Peru,
Colômbia, Chile e até México
têm chamado mais atenção

Simone Cavalcanti
scavalcanti@brasileconomico.com.br
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DE BRILHAR OS OLHOS

Obras de infraestrutura
que devem atrair

LOCALIZAÇÃOÁREA

RODOVIAS
BR 262

BR 163   

BR 101

Espírito Santo/Minas Gerais

Mato Grosso

Bahia

FERROVIAS/INTEGRAÇÃO
Norte-Sul 

Oeste-Leste 

Centro-Oeste 

Goiás - São Paulo

Minas Gerais - Bahia

Goiás - Mato Grosso

PORTOS*
Manaus

Águas Profundas

llhéus

Amazonas

Espírito Santo

Bahia 

AEROPORTOS*
Galeão

Confins

Rio de Janeiro 

Minas Gerais 

Fontes: Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e Brasil Econômico
*Vão seguir novos modelos de construção
e concessão, ainda a serem anunciados 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 nov. 2012, Brasil, p. 7.




