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O valor total de entradas de IDE no Brasil até
o oitavo mês deste ano já alcança US$ 44,1
bilhões. Esse quadro corrobora as projeções
de novo recorde de ingressos de IDE no Brasil
em 2011, de US$ 65 bilhões, a despeito da

INGRESSOS REALIZADOS DE IDE NO BRASIL
APONTAM PARA NOVO RECORDE EM 2011, MAS
ANÚNCIOS DE NOVOS PROJETOS INDICAM
REFLEXOS DO CENÁRIO EXTERNO ADVERSO EM
2012.

atual conjuntura internacional adversa. O que
os estes números do Banco Central não
revelam, entretanto, é que os anúncios de
novos projetos de Investimento Direto
Estrangeiro no Brasil não escapam do quadro
de retração dos anúncios de IDE no Mundo.
Se continuar válida a defasagem temporal
observada historicamente entre novos
anúncios de IDE e a realização de ingressos
de IDE, temos que esta última deverá
apresentar quedas no primeiro semestre de
2012.

Boletim da SOBEET

Os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil referentes aos
ingressos de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) na economia
brasileira até o mês de agosto ainda não refletem a conjuntura
internacional adversa observada nos últimos meses. Apenas no
mês de agosto foram registradas entradas de US$ 5,6 bilhões.
Com isso, o valor total de entradas de IDE no Brasil até o oitavo
mês deste ano já alcança US$ 44,1 bilhões. Interessante observar
que neste período de 8 meses apenas quatro países, Estados
Unidos, Espanha, Japão e Holanda, todos eles desenvolvidos,
foram responsáveis por 67% do total de IDE ingressado no Brasil.
Destacaram-se os projetos de valor individual elevado: 30,6% de
todos os ingressos tinham valor superior a US$ 1 bilhão. Entre os
setores mais beneficiados destacam-se o de telecomunicações
e o de extração de petróleo e gás natural, com 13% e 10,4%,
respectivamente, do total de ingressos de IDE no Brasil neste
período. Esse quadro corrobora as projeções de novo recorde de
ingressos de IDE no Brasil em 2011, de US$ 65 bilhões, a despeito
da atual conjuntura internacional adversa.
O que os estes números do Banco Central não revelam, entretanto,
é que os anúncios de novos projetos de Investimento Direto
Estrangeiro no Brasil não escapam do quadro de retração dos
anúncios de IDE no Mundo. Os ingressos realizados de IDE no
Brasil, reflexo de anúncios anteriores de projetos que agora já
estão em curso, ainda mostram um quadro de ascensão das
entradas de investimento estrangeiro. O contrário pode ser dito
em relação à trajetória dos últimos anúncios de novos projetos de
investimento. Como se pode observar na figura a seguir, o valor de
novos anúncios de IDE no Brasil, a exemplo do que já se observa
no Mundo desde o início do ano, apresenta trajetória de queda
nos últimos meses. Diga-se de passagem, a retração dos valores
de anúncios de investimento direto no Brasil ocorre em ritmo
superior ao observado no Mundo: enquanto no Brasil observa-se
uma queda de 59,9% no valor dos anúncios de novos projetos de
IDE desde abril deste ano, no Mundo a queda foi de 40,1% no
mesmo período. Se continuar válida a defasagem temporal
observada historicamente entre novos anúncios de IDE e a
realização de ingressos de IDE, temos que esta última deverá
apresentar quedas no primeiro semestre de 2012.
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VALORES ANUNCIADOS DE INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO
Julho de 2009 = 100 (média móvel de 6 meses)
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Ciclos econômicos aumentam a incerteza e reduzem o horizonte temporal necessário para decisões de investimento.
Credores são avessos ao risco. Assim, quando aumenta a incerteza na economia, o financiamento de atividades de
IDE se torna menos atrativo. Nesse contexto, credores tendem a aumentar as suas taxas juros para empréstimos e
para financiamentos, o que reduz a lucratividade do investidor. É verdade que os impactos negativos de ciclos econômicos
tendem a ser mais intensos e mais duradouros em fluxos de IDE para economias centrais do que para economias em
desenvolvimento. Mas também é verdade que economias em desenvolvimento serão mais contagiadas pela retração
de economias desenvolvidas do que no passado. O Brasil não será exceção neste contexto. Ainda que tenhamos um
novo recorde de ingressos de IDE no Brasil no ano de 2011, as entradas de Investimentos Diretos Estrangeiros no país
em 2012 não escaparão, a exemplo do ocorrido em 2009, da conjuntura internacional adversa.
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