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1. Investimento recorde em 2007



• Em 2007 os fluxos de IDE no Mundo aumentaram em 29,9% 
sobre 2006, atingindo recorde de US$ 1,833 tri.O estoque de 
IDE alcançou US$ 15 tri.

• O faturamento de empresas transnacionais foi de US$ 31 tri, 
um crescimento de 23% sobre 2006. 

• O número de empregos em 79 mil empresas transnacionais 
superou 82 milhões.
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2. Tendência de desconcentração do IDE



• O investimento direto para economias em desenvolvimento 
aumentou em 21%, para US$ 500 bi, correspondente a 27% 
do investimento mundial. 

• Estes investimentos foram em parte direcionados para setores 
ligados a commodities, com preços em alta.  

• Destes recursos, cerca de 65% tiveram com destino a Ásia, 
cerca de 25% a América Latina e cerca de 10% a África. 

• Fundos de investimento soberano (US$ 5 tri) passam a ter 
destaque entre os principais investidores, com maior 
tolerância ao risco.
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3. Brasil: pólo de atração de IDE



• O IDE para o Brasil cresceu em 83,7% ante 2006, para o 
recorde de US$ 34,6 bi. Essa taxa de crescimento foi quase 3 
vezes mais que o do IDE no Mundo. 

• Com este recorde, o Brasil ultrapassa outras economias 
emergentes latinas, como Chile, México, e asiáticas, como 
Turquia, Coréia e Índia, como pólo de atração de 
investimentos diretos.  
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4. Brasil: da oitava para quarta posição



• Com isso, passamos da oitava para quarta posição no
ranking, só abaixo de China, Hong Kong e Rússia.
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5. IDE supera investimentos nacionais



• Em 2007 IDE cresceu mais rapidamente que investimentos 
nacionais em diferentes economias, elevando a relação entre 
ambos.

• No Brasil relação ente IDE e formação de capital fixo aumenta 
rapidamente em 2007. Nível de 15% supera a média mundial, 
de 14,8%, e de economias em desenvolvimento, de 12,6% 
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6. Brasil mais internacionalizado entre BRIC´s



• Evolução do estoque de IDE em relação a PIB no Brasil indica 
que ingressos foram anteriores aos dos demais BRIC´s, 
acompanhando evolução da relação média no Mundo.

• China e Índia podem ainda aquém da relação média 
observada no Mundo.

6. Brasil mais internacionalizado entre BRIC´s



7. Ambiente mundial favorece IDE



• Já se contabilizam 5.600 acordos internacionais de 
investimento no Mundo, com ênfase em acordos bilaterais.

• Unctad identifica 100 políticas públicas em 2007 com potencial 
de afetar IDE. Destas, 74 são favoráveis ao IDE. As demais 
concentraram-se na Bolívia, Equador e Venezuela.
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8. Brasil aquém em tratados de investimento 

(1998-2007)



• Nos últimos 10 anos, o Brasil realizou apenas 12 acordos de 
bitributação e 2 acordos de investimento.

• Entre 177 países da amostra da Unctad, Brasil está na 
posição de 157 em termos de números de acordo de 
investimentos nos últimos 10 anos, atrás de Burundi, Malawi e 
Suazilândia
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9. Internacionalização de emergentes 
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9. Internacionalização de emergentes

• Participação crescente dos fluxos de IDE de economias em 
desenvolvimento, para 12,7% dos fluxos globais em 2007.

• Destaque para evolução do IDE originado de economias 
asiáticas, para 9,8% dos fluxos globais de IDE.

• Destaque para internacionalização das empresas russas.

• América Latina ainda com internacionalização instável e 
reduzida, inclusive Brasil.



10. Redução do IDE no Mundo em 2008



10. Redução do IDE no Mundo em 2008

• Fluxos de IDE de 2008 refletem desaceleração econômica 
mundial e crise financeira.

• Fusões e Aquisições já se reduziram em 29% em 1S08 ante 
2S07.

• Unctad estima retração de 10% dos fluxos de IDE no Mundo 
em 2008, para US$ 1,6 tri

• Economias emergentes devem ser menos afetadas.



11. IDE em Infra-estrutura

• Telecom, Transporte, Energia e Água e Saneamento 
essenciais para países em desenvolvimento.

• IDE multiplicado por 29 desde 1999, para US$ 199 bi.

• Unctad aponta para complementariedade entre investimentos 
públicos e privados.

• Investimentos intensivo em capital, de longa maturação e 
elevado risco. Por isso necessidade de marco regulatório 
estável e parcerias entre setores público e privado .
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