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CAUTELA MARCA PERFIL DOS INVESTIMENTOS 
DIRETOS ESTRANGEIROS

É fato que os ingressos de Investimento Direto Estrangeiro 
(IDE) vêm desacelerando nos últimos 2 anos. De fato, tais 
ingressos alcançaram o recorde de US$ 66,7 bilhões no 
ano de 2011. Esse volume recuou para US$ 65,3 bilhões 
no ano passado. Ao final do primeiro trimestre deste ano, o 
mesmo voltou a recuar, desta vez para o nível de US$ 63,6 
bilhões no acumulado em 12 meses, conforme se obser-
va na figura abaixo. É verdade que este nível segue sendo 
suficiente para colocar a economia brasileira entre os prin-
cipais pólos de atração de IDE no Mundo. De qualquer 
modo, vale termos um diagnóstico do gradual arrefecimento 
destes ingressos de modo a vislumbrarmos seu prognóstico.

O comportamento das empre-
sas transnacionais no Brasil 
contempla uma mudança não 
apenas quantitativa de redução 
dos influxos de IDE,  mas tam-
bém uma postura qualitativa-
mente diferenciada. Cautela 
parece  ser a palavra de ordem. 
Novas operações são menos 
favorecidas por ingressos de in-
vestimentos do exterior do que 
as operações já em curso. Além 
disso, a alternativa de empresas 
transnacionais passa a ser cada 
vez mais aproveitar ao máximo 
os recursos já acumulados nas 
suas filiais.
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A análise da evolução dos componentes de tais ingressos 
indica prudência por parte dos investidores estrangeiros na 
economia brasileira. Esse diagnóstico é fundamentado por 
pelo menos dois fatores. O primeiro deles procede do fato de 
que os influxos de IDE desde 2011 decorrem cada vez menos 
de aquisição de participação acionária de filiais instaladas 
no país por parte de empresas estrangeiras.  A participação 
desta modalidade de IDE, de 96,3% do total dos ingressos 
de IDE em meados do ano de 2010, decaiu para 76,2% nos 
últimos 12 meses, conforme demonstrado na figura a seguir.
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Essa menor participação dos ingressos de IDE por meio de operações de aquisição de participação   
no capital ocorre em favor da crescente participação dos influxos por meio de empréstimos intercom-
panhia. Tal fato reforça a hipótese de que os ingressos de IDE vêm sendo crescentemente direcionados 
para projetos específicos de filiais já instaladas no Brasil, e não para novas operações de IDE no país. 

O segundo indício que reforça uma postura cautelosa refere-se ao recuo dos ingressos de IDE a despei-
to da redução dos fluxos de suas saídas, como se observa na figura seguinte. As saídas de IDE, sejam 
por meio de amortizações de empréstimos intercompanhia realizados pela matriz no exterior, ou, sejam 
por meio de vendas de participações acionárias de filiais no Brasil, recuaram de US$ 35,1 bilhões em 
2011 para US$ 18,1 bilhões nos últimos 12 meses, como também é possível verificar na figura adiante.

O que esse movimento significa? Significa que se os fluxos correntes de saídas de IDE de em-
presas transnacionais estivessem no mesmo nível do observado no ano de 2011, os ingres-
sos líquidos de IDE nos últimos 12 meses acumulariam US$ 46,6 bilhões, e não US$ 63,6                                                                    
bilhões. Isso denota que filiais de empresas transnacionais instaladas no país conseguem 



cada vez mais financiar seus projetos por meio do reinvestimento de seus lucros. Alternati-
vamente, pode-se também dizer que as matrizes de empresas transnacionais preferem ou                                                          
conseguem cada vez menos financiar seus projetos por meio de ingressos de novos recursos no país.    

Seja qual for a afirmativa correta, a conclusão é que o comportamento das empresas transnacio-
nais no Brasil contempla uma mudança não apenas quantitativa de redução dos influxos de IDE, 
mas também uma postura qualitativamente diferenciada. Cautela parece ser a palavra de ordem. 
Novas operações são menos favorecidas por ingressos de investimentos do exterior do que as                             
operações já em curso. Nota-se também diminuição dos aportes realizados por matrizes de empresas 
transnacionais para a realização de novos investimentos em suas respectivas filiais no Brasil. Com 
o objetivo de preservar suas operações no mercado doméstico, a alternativa de empresas transna-
cionais passa a ser cada vez mais aproveitar ao máximo os recursos já acumulados nas suas filiais. 
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