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Nesta edição

Anúncios de Projetos de Investimentos

Nos últimos dois anos, a Câmara de 
Comércio Exterior (CAMEX) passou 
por importantes modificações insti-
tucionais, que incluíram a ampliação 
de suas competências. Nesse con-
texto, a partir de 2016 o colegiado 
passou a tratar diretamente do tema 
“Investimento”. Foi criado o Comitê 
Nacional de Investimentos (Coninv), 
que tem como atribuição formular 
propostas e recomendações à CA-
MEX voltadas ao fomento dos Inves-
timentos Estrangeiros Diretos (IED) 
no país e à promoção dos Investimen-
tos Brasileiros Diretos no Exterior 

(IBDE), além de coordenar a atuação 
dos órgãos que possuam competên-
cias na área de investimentos dire-
tos.  O presente Boletim Informativo 
sobre Investimentos tem como obje-
tivo disseminar informações relacio-
nadas a Investimentos Estrangeiros 
Diretos (IED), assim como investigar 
a tendência dos fluxos de IED no Bra-
sil. Dessa forma, espera-se antecipar 
possíveis movimentos desses fluxos, 
com o intuito de auxiliar o governo 
brasileiro a acompanhar a efetivida-
de de suas políticas de atração de in-
vestimentos.  

APRESENTAÇÃO

Indicador de Investimentos Estrangeiros Diretos

Panorama Global de Investimentos Estrangeiros Diretos

Investimentos Diretos no Brasil



3

Indicador de Investimentos Estrangeiros Diretos

Figura 1 - Crescimento de IED no Brasil e tendência de longo prazo
(Julho de 2013 a Junho de 2018)

Evolução recente e perspectivas para o ingresso de IED

A tendência de longo prazo de cresci-
mento dos fluxos de entrada de IED 
na economia brasileira se situa atual-
mente no patamar de 14%. Este nível 
representa o potencial de variação 
anual da capacidade de atração de 
investimentos, a partir do arcabouço 
institucional da economia, isolando-
-se os efeitos de ciclos econômicos 
domésticos e internacionais, e de 
fatores microeconômicos pontuais 
em determinados mercados. Confor-
me a Figura 1, durante quase todo o 
período ao longo dos últimos cinco 

anos o crescimento dos fluxos de IED 
tem se mostrado abaixo dessa ten-
dência de longo prazo. Além disso, 
nota-se uma importante deteriora-
ção do comportamento dessa série 
ao longo dos últimos meses. Assim, 
em junho de 2018, o valor era de 
uma queda de 15,4% na entrada de 
fluxos de IED na economia brasileira 
(isto é, de julho de 2017 a junho de 
2018 entrou no país 15,4% a menos 
de IED na economia brasileira em re-
lação ao período entre julho de 2016 
e junho de 2017).

Elaboração: SE-CAMEX
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A figura 2 mostra a contribuição do ciclo de negócios doméstico e internacional 
para o comportamento do crescimento dos fluxos de IED. Assim, nota-se que este 
componente cíclico mostra uma tendência crescente no segundo semestre de 2016. 
Conclui-se, portanto, que o componente macroeconômico tem atuado no sentido de 
atenuar a queda recente do crescimento dos fluxos de IED.

Figura 2 - Componente macroeconômico do crescimento de IED no Brasil
(Janeiro de 2011 a Junho de 2018)

Da mesma forma, a figura 3 mostra o percentual do componente macroeconômico 
para a variância dos desvios dos fluxos de IED de sua tendência de longo prazo. Per-
cebe-se que a partir de 2012 houve um aumento do percentual de responsabilidade 
dos ciclos de negócios sobre a volatilidade dos fluxos de IED. Esse aumento de parti-
cipação sinaliza o papel das incertezas econômicas sobre a dinâmica da captação de 
investimento externo.

Elaboração: SE-CAMEX
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Figura 3 - Percentual do componente macroeconômico na variância dos fluxos de IED no Brasil 
(janeiro de 2011 a junho de 2018)

Para o futuro próximo, prevê-se certa estagnação do crescimento desses fluxos para 
2018. De fato, como afirmado anteriormente, a entrada desses recursos levou ao fe-
chamento do primeiro semestre do ano no terreno negativo, com retração de 15,4% 
em junho de 2018, ante os doze meses anteriores. A expectativa é que esses fluxos 
se recuperem em parte nos últimos meses do ano, de forma a encerrar 2018 com 
uma retração de 5,1% (e uma entrada total de IED em torno de US$ 57,3 bilhões). 
Para 2019, a expectativa é de uma continuidade dessa recuperação, com um cresci-
mento de 5,1%, e uma entrada de recursos em torno de US$ 60,2 bilhões. 

Elaboração: SE-CAMEX
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Figura 4 - Crescimento anual dos fluxos de Investimento Estrangeiro Direto 
(em %)

Figura 5 - Fluxos anuais de Investimento Estrangeiro Direto
(US$ bilhões)

Elaboração: SE-CAMEX

Elaboração: SE-CAMEX
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Figura 6 - Investimento Direto: Fluxo de Entrada 2006 - 2017 (em US$ bilhões)

Panorama Global de Investimentos Estrangeiros Diretos

Tendências globais de investimento direto, 2006 – 2017
O Brasil e o Mundo

Fonte: World Investment Report – Unctad/Excluindo centros financeiros do Caribe 

Elaboração: SE-CAMEX

Fonte: World Investment Report / UNCTAD - Excluindo centros financeiros do Caribe 

Elaboração: SE-CAMEX

Conforme o relatório sobre inves-
timentos mundiais da Conferência 
das Nações Unidas para o Comércio 
e Desenvolvimento (UNCTAD 2018), 
o ano de 2017 não foi muito propício 
aos investimentos diretos no mundo. 
Os fluxos internacionais de investi-

mentos caíram fortemente: 23% em 
relação a 2016, ao passarem de US$ 
1,87 trilhão para US$ 1,43 trilhão, 
condicionados principalmente pelas 
retrações significativas nos EUA e na 
Europa.

A atração de investimentos direto pelo Brasil correspondeu a mais de 40% dos fluxos 
totais para a América Latina em 2017, sendo que nove das 10 maiores aquisições de 
empresas por estrangeiros na região ocorreram no Brasil.
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Entre os setores receptores destes 
investimentos no Brasil, vale citar 
o setor energético, cujo montante 
em 2017 mais que triplicou, saltan-
do para US$ 12,6 bilhões. Os inves-
timentos no setor de transporte e 
armazenamento quadruplicaram 
para US$ 6,6 bilhões. No setor ma-
nufatureiro, por sua vez, os fluxos 
de investimentos nos subsetores de 
produtos químicos e de produtos ali-
mentícios dobraram, atingindo US$ 
3,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, respec-
tivamente. No setor de metalurgia 

o aumento foi de 45%, para US$ 3,1 
bilhões. Segundo o levantamento da 
UNCTAD, a atração de investimento 
direto pelo Brasil em 2017 contri-
buiu para elevar a participação do 
grupo de países em desenvolvimen-
to no total dos fluxos de entrada de 
investimentos diretos que passaram 
de 36% em 2016 para 43%. Neste 
grupo de países, a Ásia manteve uma 
parcela preponderante, de 70%, mas 
ficou estável em relação a 2016, com 
um valor de US$ 476 bilhões. 

Em relação à 2018, de acordo com as avaliações da Unctad, a expectativa é de 
alta de até 10% dos fluxos mundiais.
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 Panorama Mundial – Posição
  Maiores economias de origem e destino de investimento direto

Figura 7 - Fluxos de entrada de investimento direto, 2016 e 2017  (US$ bi)

Fonte: World Investment Report 2018 / UNCTAD

Elaboração: SE-CAMEX                              
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Em relação à entrada de investimentos diretos, o Brasil foi destaque em 2017.  O país 
avançou três posições no ranking internacional de entrada de investimento direto, 
passando da sétima para a quarta colocação, com crescimento de aproximadamente 
8,1% entre 2016 (US$ 58 bi) e 2017 (US$ 63 bi). O Brasil ficou atrás apenas dos Esta-
dos Unidos (US$ 275 bi), da China (que registrou recorde de US$ 136 bi) e de Hong 
Kong (US$ 104 bi). 

Os Estados Unidos mantiveram a liderança mesmo com queda de 40% na entrada de 
fluxos de investimentos diretos, de US$ 457 bilhões em 2016 para US$ 275 bilhões 
em 2017.

Fluxo de Entrada de Investimentos 

Figura 8 - Fluxos de saída de investimento direto, 2016 e 2017 (US$ bi)

Fonte: World Investment Report 2018 / UNCTAD

Elaboração: SE-CAMEX                              
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Fluxo de Saída de Investimentos 

Por outro lado, considerando-se os 
fluxos de saída de investimentos di-
retos, o grupo de países desenvolvi-
dos, que tradicionalmente consiste 
na origem principal dos fluxos de 
investimentos diretos (71% do to-
tal), registrou queda de 3% frente a 
2016, para US$ 1 trilhão em 2017. 

No ranking de saída de investimen-
tos diretos, os EUA permanecem lí-
deres em 2017. O Japão ascendeu 
da 4ª para a 2ª posição. A China ocu-
pou o 3º lugar, devido às políticas de 
restrição à saída de investimentos 
diretos que implicaram em uma que-
da de 36% em seus fluxos (primeira 
variação negativa desde 2003).

A retração foi mais intensa no grupo 
de países em desenvolvimento, cuja 
saída de investimentos diretos (US$ 
381 bilhões) ficou 6% menor. Em es-
pecial, os investimentos diretos das 
empresas multinacionais europeias 
recuou 21%, sobretudo em função 
de empresas da Suíça e Holanda.

O Brasil permaneceu sem figurar en-
tre os líderes do ranking de saídas de 
investimentos diretos. O fluxo per-
maneceu negativo em cerca de US$ 
1,4 bilhão em 2017. Apesar das afilia-
das estrangeiras no Brasil terem re-
duzido significativamente o volume 
de empréstimos intrafirma, as saídas 
de capital continuam tendo em con-
sideração retiradas associadas à cri-
se econômica e política.
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Série Histórica - Distribuição dos fluxos de investimentos por setor de 
atividade econômica

Investimentos Diretos no Brasil

Figura 9- Ingresso de investimentos diretos no País- distribuição por setor (US$ milhões)

Fonte: Banco Central do Brasil

Elaboração: SE-CAMEX.

Os níveis de atração de investimento 
atingiram o pico em 2011, com cerca 
de US$ 70 bilhões de entrada de in-
vestimentos. Embora em alguns mo-
mentos da última década tenha-se 
observado retração de ingresso de 
investimentos diretos no país, a ten-
dência é de alta: em 2007, o total de 
ingresso de investimentos girava em 
torno de US$ 35 bilhões e em 2017, 
algo em torno de US$ 60 bilhões, um 
aumento de quase 50% em quase 
uma década. O gráfico mostra que o 
setor de serviços é historicamente o 

maior receptor de investimento es-
trangeiro direto no país, tendência 
esta que foi excepcionada em um 
curto período (entre 2009 e meados 
de 2010), no qual o setor industrial 
foi o que mais recebeu investimento 
estrangeiro direto. Desde 2016, o se-
tor de serviços é o que está puxan-
do para cima a receptividade de in-
vestimento, enquanto os setores da 
indústria e da agricultura, pecuária e 
extrativa mineral apresentam ligeira 
queda. 
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Investimento direto no país. Distribuição dos fluxos de investimentos por 
setor de atividade econômica em 2017.

Figura 10 - Investimentos Diretos no Brasil - Participação no capital / 10 principais setores 
econômicos das empresas receptoras.

O gráfico acima mostra, em relação ao ano de 2017,  a distribuição dos ingressos 
brutos de investimentos diretos na economia brasileira, referente à participação no 
capital.  Nesse sentido, foram destacados os 10 principais setores econômicos das 
empresas receptoras de investimento direto no Brasil.  O setor que recebeu mais 
investimentos foi eletricidade e gás e outras utilidades, correspondendo a 21% do 
total recebido. Comércio, excluindo veículos, correspondeu a 9 % e transportes, 7%.”

Fonte: Banco Central do Brasil

Elaboração: SE-CAMEX.
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Anúncios de Projetos de Investimentos 

Análise dos investimentos anunciados no primeiro semestre de 2018

A Rede Nacional de Informações so-
bre o Investimento (Renai), coorde-
nada pela Secretaria de Desenvolvi-
mento e Competitividade Industrial 
do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, é um dos instru-
mentos por meio dos quais o governo 
federal veicula dados sobre investi-
mentos produtivos no Brasil. A me-
todologia utilizada pela Renai para a 
elaboração do Relatório de Anúncios 
de Investimentos no Brasil consiste 
no acompanhamento dos investi-
mentos produtivos anunciados por 
empresas públicas e privadas divul-

No primeiro semestre de 2018 
(1º/2018), o volume de investimen-
tos anunciados foi de US$ 57,6 bi-
lhões, maior valor observado desde 
2014 (US$ 54,8 bilhões). No mesmo 
período de 2017 foram anunciados 
US$ 33,6 bilhões em investimentos. 
A reversão da tendência de queda do 
volume de investimentos anunciados 
no Brasil acompanha o comporta-
mento de outros indicadores econô-
micos, como o da produção indus-

trial, que cresceu 2,3% no 1º/2018, 
conforme a Pesquisa Industrial Men-
sal do IBGE. Apesar disso, o valor 
dos investimentos anunciados para 
o 1º/2018 ainda está aquém daquele 
observado nos primeiros semestres 
de 2008 a 2012. A Figura 11 mostra 
os dados históricos do volume de 
investimentos anunciados no Brasil 
para o primeiro semestre, nos anos 
de 2004 a 2018.

gados na mídia. O cadastro de inves-
timentos na base de dados da Renai 
se dá em conformidade com o que é 
divulgado por fontes de dados espe-
cializadas, tais como o Emerging Ma-
rkets Information Service – EMIS e o 
fDi Markets, bem como em sítios ele-
trônicos de entidades empresariais e 
secretarias estaduais, em relatórios 
de instituições financeiras (como 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES, Banco 
do Nordeste - BNB, Banco da Amazô-
nia - BASA e Bradesco) e em jornais e 
revistas de grande circulação. 

Evolução semestral do volume de investimentos anunciados: primeiro 
semestre de 2018
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A Renai utiliza a Classificação Nacio-
nal de Atividades Econômicas (CNAE-
-IBGE) para a categorização do setor 
e da divisão a que o investimento 
anunciado se destina. Os setores são 
classificados a partir da finalidade 
identificada em cada investimento. 
No primeiro semestre de 2018, os se-
tores que mais receberam intenções 
de investimentos foram a indústria 
de transformação (US$ 18,5 bilhões); 
produção e distribuição de eletricida-
de, gás e água (US$ 13,6 bilhões); e 
transporte, armazenagem e comuni-

cações (US$ 13,5 bilhões). A Tabela 
1 e a Figura 12 mostram os dados 
do valor anunciado para o 1º/2018 e 
1º/2017.Dentre os setores que apre-
sentaram o maior crescimento de in-
vestimentos anunciados em relação 
ao 1° semestre de 2017, destacam-
-se a indústria extrativa, que passou 
de US$ 800 milhões para US$ 5,1 bi-
lhões (variação de 539%); e transpor-
te, armazenagem e comunicações, 
que passou de US$ 6 bilhões para 
US$ 13,5 bilhões (variação de 125%). 

Figura 11 - Volume de investimentos anunciados no Brasil nos primeiros semestres de 
2004 a 2018 – US$ Bilhões

Fonte: Renai / MDIC

Setores
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Tabela 1 - Volume de investimentos anunciados no Brasil no primeiro semestre de 2017 e de 
2018, por setor – US$ Bilhões

Figura 12 - Participação setorial dos investimentos anunciados no Brasil no primeiro semes-
tre de 2018

Fonte: Renai/MDIC; 1: (1º-2018)/(1º-2017)

Fonte: Renai / MDIC

Regiões

As regiões que atraíram os maiores montantes de investimentos anunciados no pri-
meiro semestre de 2018 foram a Nordeste, Sudeste e Sul, com valores corresponden-
tes a US$ 11 bilhões, US$ 6,7 bilhões e US$ 2,7 bilhões, respectivamente. A Figura 13 
mostra o comportamento dos investimentos por Região para o 1º/2017 e o 1º/2018.
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Figura 13 - Investimentos anunciados no Brasil, por Região, no primeiro semestre de 2017 e 
de 2018 - US$ Bilhões

É importante destacar que nem to-
dos os anúncios cadastrados na base 
de dados da Renai identificam o lo-
cal do investimento. Para que uma 
notícia seja incluída nessa base são 
necessárias, no mínimo, informações 
sobre a empresa que está anuncian-
do o investimento, o projeto e seu 
valor. Detalhamentos adicionais, 
como o local de realização do inves-
timento e o ano de seu início ou con-
clusão são inseridos apenas quando 
essa especificação constar na no-
tícia. No 1º/2018, 60% dos investi-
mentos anunciados não detalharam 

o local do investimento, enquanto 
em 2017, esse percentual foi de ape-
nas 33%.Comparando o 1º/2018 com 
o 1º/2017, a Região Nordeste foi a 
que apresentou o maior crescimen-
to: o volume de investimentos anun-
ciados para essa região mais que 
dobrou. Esse crescimento está rela-
cionado ao anúncio de US$ 8 bilhões 
realizado pela empresa chinesa CBS-
teel, no Maranhão, para a implan-
tação de uma indústria siderúrgica 
para produção de até10 milhões de 
toneladas de aços longos no municí-
pio de Bacabeira (MA).

Fonte: Renai / MDIC
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Origem

Países ¹

A pesquisa sobre o capital de origem 
de uma empresa é feita por meio 
da análise de diferentes fontes. São 
apuradas informações nos sítios 
eletrônicos das empresas e nas fon-
tes privadas contratadas pela Renai 
(EMIS e fDi Markets). O conceito de 
origem adotado nesta publicação 
se refere ao capital das empresas 
que anunciam investimentos produ-
tivos no Brasil, podendo classificar-
-se como exclusivamente brasileiro, 
exclusivamente estrangeiro e mis-

to (empresas com capital nacional 
e estrangeiro). Observa-se que, no 
primeiro semestre de 2018, grande 
parte do montante de investimen-
tos foi anunciada por empresas de 
origem exclusivamente estrangei-
ra (US$ 36,9 bilhões). O montante 
anunciado por empresas com capital 
de origem exclusivamente brasileiro 
no primeiro semestre de 2018 foi de 
US$ 12,9 bilhões, valor inferior ao do 
mesmo período de 2017, quando fo-
ram anunciados US$ 17,9 bilhões.

Tabela 2 - Volume de investimentos anunciados no Brasil no 1º/2017 e 1º/2018 por origem 
(US$ bilhões)

Fonte: Renai / MDIC

No primeiro semestre de 2018, as empresas com capital de origem brasilei-
ra participaram com 28,9% do valor anunciado. Investimentos anunciados por 
empresas de origens estrangeiras participaram com 71% neste período, com 
destaque para a Espanha e China. 

¹ Por simplificação, optou-se, nesta publicação, por dividir o valor do investimento anunciado por empresas cujo capital social está distribuí-
do em mais de um país igualmente entre os países que compõem esse capital. Dessa forma, supondo um anúncio de investimento de U$ 20 
milhões por uma empresa de capital chinês e canadense, seriam atribuídos U$ 10 milhões à China e U$ 10 milhões ao Canadá.
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Tabela 3 -Total de investimentos anunciados no Brasil, no 1º/2017 e 1º/2018, por país de 
origem (US$ bilhões)

Fonte: Renai / MDIC

Entre em contato
www.camex.gov.br

coninv@mdic.gov.br


