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Tendência Declinante dos Investimentos Diretos no Brasil
Evolução dos Investimentos Diretos nos BRICs
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Tema ：sobre a Introdução de Capital Estrangeiro no Brasil
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①①QuaisQuais os atrativos do Brasil como alvo de investimentos os atrativos do Brasil como alvo de investimentos 
estrangeiros? estrangeiros? 

②②O que obstaculiza os investimentos estrangeiros diretos no BrasiO que obstaculiza os investimentos estrangeiros diretos no Brasil? l? 

③③QQueue tipo de poltipo de políítica atrativa deveria ser implementada para tica atrativa deveria ser implementada para 
promover promover aindaainda mais os investimentos diretosmais os investimentos diretos? ? 

④④QualQual o significado do EPA Brasilo significado do EPA Brasil--JapJapãoão? ? 



Os Atrativos Proporcionados pelo BrasilOs Atrativos Proporcionados pelo Brasil
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①①EvoluEvoluççãoão PolPolííticotico--EconômicaEconômica EstEstáável (Sistema democrvel (Sistema democráático, tico, 
austeridade austeridade financeira,financeira, etc.) etc.) 

②②RecurosRecuros Naturais e AlimentNaturais e Alimentíícios Abundantes => Base Mundial de cios Abundantes => Base Mundial de 
Fornecimento de Recursos NaturaisFornecimento de Recursos Naturais

③③ExistênciaExistência de Ampla Base Industrialde Ampla Base Industrial

④④ImensoImenso Mercado Interno +  Mercado do Mercosul (Base de ProduMercado Interno +  Mercado do Mercosul (Base de Produçção ão 
e Vendas do Mercado do Mercosul)e Vendas do Mercado do Mercosul)



Calcanhar-de-Aquiles Brasileiro
(Fonte: Gazeta Mercantil 29 de maio, 2006)
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““CustoCusto BrasilBrasil””：：Os ObstOs Obstááculos ao Ingresso de  culos ao Ingresso de  
Capital Estrangeiro no BrasilCapital Estrangeiro no Brasil
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①① InsuficienteInsuficiente infrainfra--estrutura de transporte portuestrutura de transporte portuáário, terrestre e costeiro.  rio, terrestre e costeiro.  

②② Morosidade dos procedimentos alfandegMorosidade dos procedimentos alfandegáários e greves porturios e greves portuáárias freqrias freqüüentesentes

③③ Sistema tributSistema tributáário complexo e rio complexo e custosocustoso

④④ LegislaLegislaçção e tribunais trabalhistas propensos ão e tribunais trabalhistas propensos àà defesa unilateral dos defesa unilateral dos 
trabalhadorestrabalhadores

⑤⑤ Elevadas taxas de juros  Elevadas taxas de juros  

⑥⑥ Mercado de câmbio nMercado de câmbio não totalmente consolidado ão totalmente consolidado e  com alta volatilidade das e  com alta volatilidade das 
taxas de câmbiotaxas de câmbio



PolPolííticasticas de de IncentivoIncentivo aoao InvestimentosInvestimentos nana China e China e nana ÍÍndiandia
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PolPolííticasticas de de IncentivoIncentivo aoao InvestimentosInvestimentos nana China e China e nana ÍÍndiandia
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Estabelecimento de Metas Claras
Regras relativas às áreas objeto de promoção ao ingresso de investimentos e capital estrangeiro
① Desenvolvimento de regiões específicas 
・ Zonas Econômicas Especiais, etc.  

② Especificação dos setores industriais 
・Ciência e tecnologia de ponta （inclui o setor agrícola e R&D)
・Setor de energia （inclui desenvolvimento e negócios relacionados à economia de recursos) 
・Produtos que complementem a demanda interna 
・Estabelecimento de capital social (infra-estrutura) 

Regras claras relativas à política de incentivos
① Sistema de incentivos fiscais
② Concessão de financiamento com condições favoráveis
③ Simplificação dos procedimentos de importação de máquinas, equipamentos e matérias-primas.

Mecanismos atrativos para a instalação de empresas estrangeiras no país
① Estabelecimento de Zonas Econômicas Especiais, etc.
→AumentoAumento dada eficiênciaeficiência no no estabelecimentoestabelecimento de infrade infra--estruturaestrutura e e facilitafacilitaççãoão nana contratacontrataççãoão de de mãomão--

dede--obraobra
② Concentração das Zonas Econômicas Especiais, etc., em regiões litorâneas/próximas às principais  

cidades, ou ao longo de rodovias que ligam as principais cidades
→ Simplificação das operações de exportação e importação / Facilitação do acesso ao mercado  

interno.  



Zona Econômica Espeical no Brasil- Zona Franca de Manaus
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O que é necessário para atrair investimentos do Japão?
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①Proteção ao patrimônio intelectual

②Uso conjunto de normas e padrões

③Logística sem obstáculos
→ Garantia de acesso ao mercado brasileiro dos materiais necessários, 

procedimentos de exportação das mercadorias sem obstáculos

④Regras de investimento de alta transparência

⑤Evitar bitributação

⑥Transferências harmoniosas de recursos humanos



O que é o EPA?
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Eliminação das barreiras 
alfandegárias

Eliminação das barreiras 
alfandegárias

Liberalização do comércio de serviçosLiberalização do comércio de serviços

Procedimento comercial na 
alfândega

Procedimento comercial na 
alfândega

Medidas sanitárias e padronização industrialMedidas sanitárias e padronização industrial

Regras de investimentoRegras de investimento

Propriedade industrialPropriedade industrial

Cooperação de meio ambiente e infra-estruturaCooperação de meio ambiente e infra-estrutura

Ampliação do intercâmbio de pessoasAmpliação do intercâmbio de pessoas

EPA

A
LC

(FTA
)

O
bjetivo: estim

ular 
o com

ércio

Objetivo: estimular o comércio 
e investimento, aprofundando 
a relação comercial  através da 
estruturação do ambiente de 
negócios de forma geral.



OO Japão e o EPAJapão e o EPA

O Japão tem celebrado EPAs com os países da ASEAN, entre 
outros, e busca a formação da área de livre comércio do leste 
asiático, centrando os trabalhos na Ásia.
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Em negociaçao
já celebrado

ÁÁrea de Livre Comrea de Livre Coméércio do Leste rcio do Leste 
AsiAsiááticotico

Coréia do Sul

Austrália

Índia
ASEAN

México

Chile

Pesquisa Conjunta (Governamental)



ImagemImagem do novo modelo de relado novo modelo de relaçção econômica entre Brasilão econômica entre Brasil--JapãoJapão
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Investimento em desenvolvimento de 
recursos (acresce-se os recursos 
ambientais em relação ao que existia).

EPA com a ASEAN

Aumento de investimentos 
na China

EPA com a Coréia
Alca com os EUA

ALC com a UE

Importação  de recursos (acresce-
se os recursos ambientais em 
relação ao  que existia) 

Mercosul

Os demais 
países da 
América do 
Sul

Fortalecer o accesso ao mercado Japonés, sendo o japão uma canal para o mercado asiático

Aumentar negocios na América Latina, tornando o Brasil uma canal
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