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O investimento estrangeiro direto no mundo
Evolução em US$ bilhões 

Fonte: Unctad, FDI/TNC. *Dados preliminares
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Conjuntura Dados da Unctad mostram que país
recebeu o terceiro maior volume entre emergentes

Pela primeira vez,
Brasil recebe quase
5% do IED mundial
Assis Moreira
De Genebra

Pela primeira vez o Brasil rece-
beu quase 5% do total de investi-
mentos estrangeiros diretos
(IED) em 2012, apesar da persis-
tente crise global, revelam dados
preliminares da Agência das Na-
ções Unidas para o Comércio e o
Desenvolvimento (Unctad).

No ano passado, o Brasil foi o
país que recebeu o terceiro
maior volume de IED entre as
economias emergentes, com
US$ 65 bilhões, só atrás da China
(US$ 120 bilhões) e Hong Kong
(US$ 72 bilhões).

Apesar de o volume ter sido li-
geiramente inferior ao recorde
de US$ 67 bilhões de 2011, a fatia
do fluxo que tomou o rumo da
economia brasileira representou
4,96% do total mundial, compa-
rado a 4,18% em 2011 e apenas
2,34% no ano 2000. A fatia au-
mentou também porque o fluxo
global de IED sofreu queda signi-
ficativa, de 18,2% em 2012, alcan-
çando US$ 1,311 trilhão, a
US$ 1,604 trilhão em 2011.

Também pela primeira vez os
países dos Brics — Brasil, China,
Rússia, Índia e África do Sul — re -
ceberam 20% do fluxo total de
IED em 2012, confirmando a que
ponto são atrativos.

O fluxo foi de US$ 263 bilhões
para o grupo, numa queda de 6,4%
em relação a 2011. “Mas em uma
década, esse fluxo para os Brics
mais do que triplicou, com sua fa-
tia aumentando de 6% no ano
2000 para 20% “, diz James Zhan,
diretor da divisão de investimento
estrangeiro direto da Unctad.

Quase metade (46%) dos inves-
timentos nos Brics tomou o ru-
mo da China, seguido do Brasil
(25%), Rússia (17%) e Índia (10%).
Cresce o volume de IED no setor
de serviços, mais do que para ma-
nufaturas na China. No Brasil, a
Unctad constata em seu relatório
que houve mais recursos em di-
reção do setor industrial do que
para recursos minerais.

Ao mesmo tempo, os países
dos Brics tornaram-se importan-
tes investidores, com seus inves-
timentos diretos para outros paí-
ses alcançando US$ 126 bilhões
em 2012. A queda foi de 13,1%
em relação a 2011, mas o volume
ainda é enorme comparado ao
montante de apenas US$ 7 bi-
lhões no ano 2000.

No caso do Brasil, a Unctad
constata que na verdade em
2012 houve contração de US$ 3
bilhões nos investimentos no ex-
terior em 2012, enquanto a Chi-
na aumentou o fluxo para
US$ 68 bilhões. A Rússia fez IED
de US$ 50 bilhões, comparado a
US$ 67 bilhões no ano anterior.

Globalmente, os Brics repre-
sentam 9% de saída de IED, com
cerca de 42% na busca de merca-
dos nos países desenvolvidos.
Apenas a União Europeia foi o
destino de 34% das saídas. Ou-
tros 43% do estoque estão em
países vizinhos.

Do total do investimento es-
trangeiro direto chinês em 2011,
70% foi para as economias próxi-
mas geograficamente. No mesmo
ano, esse tipo de IED correspondeu
a 40% do total brasileiro. A agência
afirma que esses investimentos
vão para projetos que integram ca-

Cade concorre em três categorias ao “Oscar antitruste”
Juliano Basile
De Brasília

O Brasil aparece em três catego-
rias no prêmio anual aos órgãos de
defesa da concorrência concedido
pela “Global Competition Review”,
revista britânica especializada na
área. Primeiro, o Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica
(Cade) está concorrendo ao título
de melhor agência do ano por cau-
sa do período de transição vivido
em 2012. Foi o ano em que as fu-
sões e aquisições feitas no Brasil
passaram a ter de contar obrigato-
riamente com o aval antitruste an-
tes de sua realização.

Só o fato de o Cade ter passado a
julgá-las dessa forma já o colocou
ao lado dos americanos Depart-
ment of Justice e Federal Trade

Commission (FTC), tradicional-
mente favoritos na disputa de
“melhor órgão antitruste das Amé-
ricas”. Os outros concorrentes são
os Cades do México e do Canadá.

“Nós demos um salto muito
grande em 2012”, disse o presi-
dente do Cade, Vinícius Carva-
lho, lembrando que o órgão mu-
dou de sede, trouxe técnicos dos
ministérios da Justiça e da Fa-
zenda e passou a julgar fusões
previamente. Ao todo, o Cade
julgou 825 fusões e aquisições,
impôs restrições a 36 negócios e
vetou três, em 2012.

O que chama a atenção no
prêmio deste ano, porém, é que
duas decisões do Cade concor-
rem ao prêmio. Uma delas é o
acordo que resultou no fim da
exclusividade de fabricantes de

Setor de equipamento médico pede isonomia tributária
Raquel Ulhôa
De Brasília

A indústria nacional de equipa-
mentos médicos reivindica a apro-
vação de uma lei garantindo iso-
nomia tributária entre os produ-
tos brasileiros e importados, para
acabar com o que considera “con -
corrência discriminatória em fa-
vor dos fabricantes estrangeiros”.

Atualmente, por uma inter-
pretação da Receita Federal de
2002, hospitais públicos e filan-
trópicos, como as Santas Casas
de Misericórdia, têm imunidade
tributária na compra de equipa-
mentos médicos importados. Já
na aquisição de empresas nacio-
nais, são cobrados todos os tri-
butos, como IPI, ICMS, PIS e Co-
fins. Na compra de uma cama
hospitalar nacional incidem 18%
de ICMS, 8% de IPI e 9,25% de PIS
e Cofins. O produto importado

está isento desses tributos.
Estudo inédito da Fundação

Getulio Vargas (FGV), divulgado
pela Associação Brasileira de In-
dústrias de Artigos e Equipa-
mentos Médicos, Odontológicos,
Hospitalares e de Laboratório
(Abimo), concluiu que essa imu-
nidade tributária dada a hospi-
tais públicos e filantrópicos na
aquisição de equipamentos mé-
dicos importados provoca perda
de competitividade da indústria
nacional e crescente déficit na
balança comercial do setor.

O pedido de isonomia tribu-
tária será discutido amanhã, na
Câmara dos Deputados, em café
da manhã promovido pela Abi-
mo com integrantes da Frente
Parlamentar em Defesa da In-
dústria Nacional, representantes
da Associação dos Laboratórios
Farmacêuticos Nacionais (Ala-
nac) e o secretário-executivo do

Ricos acusam país de aumentar desonerações
De Genebra

Países desenvolvidos acusaram
ontem o Brasil na Organização
Mundial do Comércio (OMC) de
“p r o l i f e r a ç ã o” de desoneração fis-
cal para vários setores da econo-
mia, que suspeitam ser parte uma
política mais ampla para “prote -
ger a produção nacional e dar
apoio proibido a exportadores”.

No Comitê de Mercadorias da
OMC, a União Europeia (UE) foi
especialmente incisiva, dizendo-
se “crescentemente inquieta”
com o uso de redução de impos-
to indireto vinculado ao uso de
conteúdo local.

Bruxelas reclamou que o Brasil
tinha dado garantias de que as
medidas “polêmicas” para o setor
automotivo em 2012 deixariam
de vigorar no fim do ano, mas que
na última reunião na OMC o país
informou sobre um novo progra-

cigarros com os pontos de ven-
da, que foi assinado pela Souza
Cruz e pela Philip Morris. Esse
caso está indicado na categoria
“melhor decisão envolvendo
condutas anticompetitivas”. Di-
ficilmente, o Brasil vai ganhar
esse “Oscar do antitruste”, pois
concorre com quatro decisões
americanas. A favorita é a inves-
tigação feita nos Estados Unidos
contra o Google. Mas só o fato
de estar na lista já chama a aten-
ção. “É um caso de 15 anos. É co-
mo estar no Oscar”, afirmou o
advogado José Del Chiaro, que
atuou pela Philip Morris.

Já na categoria “melhor deci-
são envolvendo fusão ou aquisi-
ç ã o” aparece o caso C i m p o r. No
ano passado, o Cade vetou a en-
trada da Vo t o r a n t i m no capital

da Cimpor e ainda impôs a ven-
da de ativos da Camargo Corrêa.
O caso Cimpor está concorrendo
ao “Oscar de melhor decisão”
das Américas na categoria “fu -
sões e aquisições”. Ele concorre
com três decisões americanas e
uma canadense.

Relator do caso dos cigarros e
do Cimpor, o conselheiro Ales-
sandro Octaviani afirmou que,
em ambos, houve a preocupação
de abrir espaço para a entrada de
novos concorrentes no mercado.
“Em ambos os casos, houve o es-
forço de fazer uma intervenção
adequada e de acordo com as pe-
culiaridades da economia brasi-
leira, que está em franco desen-
v o l v i m e n t o”, disse.

O Cade já ganhou o prêmio de
melhor agência das Américas,

em 2011, logo após aplicar uma
condenação recorde contra em-
presas que participaram de um
cartel no setor de gases indus-
triais. A multa alcançou o recor-
de de R$ 2,32 bilhões. O caso con-
correu ao “Oscar de melhor deci-
s ã o” no mundo. Perdeu para um
caso britânico. Mas, em compen-
sação, o Cade venceu o prêmio de
“melhor agência” das Américas,
em 2011, batendo os america-
nos, tradicionais vencedores.
“Quando nos convidaram para ir
à cerimônia de entrega do prê-
mio, eu falei que só viajaríamos
com um bom motivo e nos res-
ponderam que eu não me arre-
penderia se fosse”, afirmou Fer-
nando Furlan, que foi presidente
do Cade naquele ano.

A eleição será realizada até

hoje. A votação é feita pela inter-
net e participam advogados,
economistas, professores da
área e representantes dos Cades
pelo mundo.

Entre os cinco “casos do ano” —
prêmio máximo, equivalente ao
Oscar de melhor filme —, não há
nenhum brasileiro, mas três de-
les já passaram pelo Cade. Um
deles é conhecido como a “guer -
ra das gravadoras” e trata da opo-
sição da Wa r n e r à compra da EMI
pela Universal e pela Sony nos Es-
tados Unidos. Outro caso é o car-
tel do LCD — investigação contra
produtores asiáticos de telas pa-
ra TV e computadores. O terceiro
e franco favorito ao prêmio é a in-
vestigação da FTC contra o Goo-
gle. No Brasil, o site de buscas so-
freu uma queixa do Buscapé.

Ministério do Desenvolvimento,
Alessandro Teixeira.

“Não queremos tratamento di-
ferenciado. Somos competitivos.
Exportamos para mais de 180
países. A proposta da Abimo pa-
ra modificação desse quadro é
simples: garantir isonomia tribu-
tária em todas as operações de
compras por entidades vincula-
das ao SUS”, afirma o presidente-
executivo da Abimo, Paulo Hen-
rique Fraccaro.

As instituições públicas e filan-
trópicas são responsáveis por cer-
ca de 90% dos procedimentos mé-
dico-hospitalares realizados pelo
SUS. O levantamento da FGV
mostra que, caso houvesse isono-
mia tributária, haveria uma redu-
ção média de 9,8% no preço dos
produtos nacionais. “A isonomia
seria bom para todo mundo: para
o setor e para os hospitais públi-
cos e filantrópicos, em função da

Concurso para nova base na
Antártida tem 109 inscritos
Daniela Chiaretti
De São Paulo

O período de inscrição de traba-
lhos para a nova estação brasileira
na Antártida terminou na semana
passada com 109 inscritos. O ven-
cedor do concurso promovido pe-
la Marinha e pelo Instituto de Ar-
quitetos do Brasil (IAB) será co-
nhecido em 15 de abril.

Uma comissão julgadora for-
mada por cinco arquitetos — dois
do Rio, um de São Paulo e dois in-
dicados pela Marinha — irá esco-
lher entre 8 e 15 de abril qual o me-
lhor projeto para a reconstrução
da estação científica brasileira na
Antártida. “Foi um número im-
pressionante de inscritos”, diz Luiz
Fernando Janot, coordenador de
concursos do IAB. “É um número

grande, considerando-se que não
é qualquer escritório que sabe fa-
zer um projeto como esse.”

O investimento estimado na no-
va estação é de R$ 5 milhões. A co-
missão julgadora — que irá sele-
cionar o projeto sem saber a qual
escritório pertence — é formada
pelo professor da Faculdade de Ar-
quitetura da USP Miguel Alves Pe-
reira e pelos urbanistas cariocas
Flávio de Oliveira Ferreira e Marcio
Tomassini, com muita experiência
em construções pré-fabricadas. A
Marinha indicou Braz Casagrande,
especialista em projetos e constru-
ções de edificações em áreas inós-
pitas, e Sérgio Mauro Guerra Vivas
Alvarez. Vários aspectos do projeto
contarão na escolha — aspectos
tecnológicos, logística de monta-
gem e materiais, por exemplo.

deias de produção regionais.
Zhan admite uma certa falta

de transparência nesses investi-
mentos, já que a China investe
mais via paraísos fiscais no Cari-
be e a Rússia por meio de países
opacos como o Chipre, e a suspei-
ta é de que parte do dinheiro vol-
ta depois para suas economias.

A Unctad nota que o vínculo
econômico por intermédio de
IED entre os Brics ainda é muito
limitado, mesmo que os projetos
entre eles tenham sido acelera-
dos recentemente. Olhando indi-
vidualmente, o Brasil foi o país
que menos investiu nos países do
grupo. O IED brasileiro com desti-
no à China, Rússia, Índia e África
do Sul somou US$ 0,5 bilhão.

O relatório ressalta que, apesar
de a relação brasileira com a China
ser forte, ela é orientada pelo co-
mércio, sendo considerada “limi -
t a d a” a presença de empresas bra-
sileiras no país asiático.

Por outro lado, a China é de
longe o maior investidor estran-
geiro entre os Brics, com quase
US$ 425 bilhões em investimen-
tos fora do país. Contudo, desse
total, apenas 2,2% está nos outros
quatro países do grupo.

Nas relações entre os Brics, a
Índia, ao fim de 2011, tinha US$ 2
bilhões investidos nos países do
grupo. O Brasil era o destino com
menos IED indiano: US$ 74 mi-
lhões. A Rússia, por sua vez, tinha
US$ 1,1 bilhão no grupo.

Por outro lado, está claro para
a agência que os Brics estão se
tornando investidores impor-
tantes na África, incluindo em
manufaturas e em serviços (tele-
comunicações, transportes etc).

ma, o Inovar-Auto, que deve vigo-
rar até o fim de 2017.

Os europeus reclamam que o
governo brasileiro prevê regime
comparável para equipamentos
de redes de telecomunicações, dá
desoneração fiscal para certos
produtos digitais, o que discri-
minaria o produto estrangeiro, e
reforça benefício tributário para
semicondutores e outros produ-
tos de informática.

Para os europeus, o problema
aumenta com a ampliação de isen-
ção de impostos para companhias
exportadoras, elevando o numero
de potenciais beneficiadas.

Diz que recentemente o gover-
no deu desoneração também pa-
ra o setor de fertilizantes, sempre
vinculado a exigências de con-
teúdo nacional. E menciona in-
formações segundo as quais os
benefícios do Inovar-Auto se-
riam possivelmente ampliados

para os setores químico e têxtil.
Também o Japão manifestou a

“mais profunda inquietação so-
bre a recente proliferação do uso
pelo Brasil de impostos indiretos
a fim de apoiar a produção ma-
nufatureira doméstica e exporta-
ções”. Para Tóquio, as novas me-
didas são inconsistentes com vá-
rias regras da OMC. O país rece-
beu apoio dos Estados Unidos,
Canadá, Austrália e Hong Kong.

A delegação brasileira defen-
deu as medidas, insistindo que
elas visam apenas encorajar a
inovação tecnológica, melhorar
os padrões ambientais e promo-
ver o desenvolvimento. Conside-
ra que as medidas são consisten-
tes com as regras da OMC e bené-
ficas tanto para as companhias
nacionais como para as estran-
geiras, rejeitando críticas de se-
rem discriminatórias contra o
produto estrangeiro.(AM)

redução de custos”, diz Fraccaro.
Segundo o estudo, a isonomia

traria ainda uma elevação de 0,9%
ponto percentual na participação
do setor no Produto Interno Bru-
to (PIB), traria alta de 0,88% no
número de postos de trabalho,
reduziria em 0,03 ponto percen-
tual a inflação medida pelos índi-
ces gerais de preço (IGPs) e gera-
ria um aumento de 3,3% na pro-
dução do setor. Ainda de acordo
com o estudo da FGV, mesmo
com a isonomia, a arrecadação
tributária registraria um aumen-
to de 0,86 ponto percentual.

O déficit comercial do setor de
equipamentos médicos e hospi-
talares passou de US$ 1,7 bilhão
para US$ 3,7 bilhões entre 2007 e
2012, com crescimento médio
anual de 16,5%. No ano passado,
as importações foram de US$ 4,5
bilhões, contra US$ 775 milhões
das vendas externas.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A4.




