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ABSTRACT

This dissertation examines the factors that led to the

reduction of the flow of foreign investments to the

Brazilian economy in the 1980s. Special emphasis is given to

the determinants o-f US foreign investment .

Twq major explanatory factors were detected. One, more

immediate, is linked to the fiscal and externai imbalances

which take place in the American economy as a result of the

attempt to keep the US dollar overvalued in the late 1970 s.

led to the increase of the flow of foreignThese imbalances

investments into the US economy, thus diverting a great deal

of investments that could otherwise be directed to other

countries. In addition, they contributed to the reduction of

of US capital in order to reduce its balance ofthe outflow

The weak performance of the Brazilianpayment déficit.

the restrictions posed by the country s foreigneconomy and

due to the pressure of the externai. exchange constraints,

option for foreigndebt, made Brazil quite a poor

investments.

associated with long runThe second major factor,

linked to changes in the geographictransformations, is

stock distribution. Latin Americapattern of US capital

to Southeast Asian countries which become moreloses ground

attractive recipients of foreign investment among developing

themodel was used to analysecountries. A portfolio

reorientation of capital flows.
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RESUMO

Esta dissertação examina levaram áas causas que

redução dos -fluxos de investimento estrangeiro destinados à

economia brasileira na década de 80. Destaque especial é

dado ao investimento de origem norte-americana.

Foram detectados dois fatores explicativos. O primeiro,

mais imediato, está ligada aos desequilíbrios orçamentaria e

externo que passam a marcar a economia americana depois da

política de valorização do dólar no -final dos anos 70. Estes

resultaram na expansão dos -fluxos de investimento externo

para os Estadas Unidos, desviando parte dos investimentos

que poderiam ser canalizados para outras localizações.

Também levaram à necessidade de redução da saída de capitais

desse país como -forma de reduzir os déficits no balanço de

pagamentos que passa a enfrentar. Dentro desse quadro, o

fraco desempenho da economia brasileira e a existência de

restrições cambiais resultantes da crise da dívida externa

fazem com que o Brasil apresente-se imediatamente como opção

pouco atrativa.

O segundo, associado a transformações de prazo mais

geográfico dano perfilda mudançalongo, decorre

A Américadistribuição do estoque de capital americano.

Latina perde sua participação para o Sudeste Asiático, que

pa í sesentredestaque emosnovoaparece como

desenvolvimento. Para analisar esse processo de reorientaçao

foi utilizado um modelo de "portfolio".
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INTRQDUÇSO

As discussões sobre o papel e os 1 imites da

participação do capital estrangeiro no desenvolvimento das

diversas economias nacionais, especialmente as menos

avançadas, são muitas vezes marcadas pela polemica e

passionalidade. No índicesentanto, 1986 os deem

investimento5 diretos estrangeiros no Brasil atingiram

marcas tão baixas que uniram os mais aguerridos xenó-fobos

aos mais entusiasmados defensores da internaciona1ização da

economia no alerta sobre o desinteresse do capital produtivo

internacional pelo país.

diversos diagnósticos foram apresentados,Os mais

incluindo-se entre os fatores explicativos o discurso anti-

mercado do governo e a reserva de mercado, a instabilidade

política e as mudanças trazidas- pela Constituinte, a

ausência de crescimento sustentado por parte da economia

brasileira, a crise da dívida externa e a moratória.

Diante desse quadro onde, apesar de o Brasil não estar

experimentando seu primeiro momento difícil no que se refere

a entrada de investimentos externos, a falta de perspectivas

a questãoassusta, surgiu depositivas efetivamente

fatores que fizeram a preferência dosidentificar os

investidores estrangeiros pelo país declinar.

1



0 que mais chamava atenção era a forte ênfase dada, não 

só pela imprensa mas também pela comunidade acadêmica, aos

determinantes internos Não que estesdesse processo.

importância desprezível.tivessem No entanto, parecia que

os mesmos estavam condicionados a um movimento mais geral

descrito a nível internaciona1, que se manifestava em duas

instâncias.
<

A primeira estava ligada aos desequilíbrios externos

que marcam as economias centrais na década de 80, em

especial a economia americana, que de principal exportadora

de capital se transforma na mais importante importadora.

ú dessa forma, que os Estados Unidos de responsáveis

por 61,1% do total de fluxos de investimento ao exterior em

1961-67 passam a responder por somente 45,8% deste total em

1968-73, 86,3% em 1974-79 até atingir 0,3% em 1930-84 < s. >

país passa a receber proporções*Concomitantemente esse

crescentes de investimento internacional: de 8,6% em 1961-67

para 11,4% em 1968-73, 87,4% em 1974-79 até atingir 55,4% em

1980-84.

como os demais apresentados nesta 
distribuições percentuais calculadas a 

aos investimentos diretos de 13 
Estados Unidos, Japão, Austrália, 
Itália, Países Baixos, Suíça, 

Noruega. A informação foi 
and muitinational 

trends, 1981

(1) Estes valores, assim 
introdução, são 
partir dos dados relativos 
países centrais - Canadá, 
Bélgica, França, Alemanha, 
Inglaterra, Espanha,
GECD International 
International investment 
Payments Yearbook, 1984.

obtida de 
enterprises:recent 

e IMF, Balance of

8



Tal mudança levou a uma descancentracão no que diz

respeito à origem do capital, resultando no aumento da

importância do Japão, Canadá e Alemanha que passam de 2,4%

em 1961-67 para 18,3% em 1980-84 , de 2,3% para 15,8% e de

7,2% para 13,9% respectivamente em termos de saídas de

■fluxos de investimento direto. Tais marcas não se comparam

longe às assumidas pela economia americana no inícionem de

do período considerado acima, mas indicam uma alteração

substancial na definição dos países exportadores.

a transformaçõesA segunda estava associada de

maturação mais longa, relacionadas ao destino dos -fluxos de

investimento a partir dos Estados Unidos, onde observava-se

um movimento de reorientação do capital produtivo a nível

deprioridadesredefinidas asmundial em que eram

localização .

A América Latina, incluindo o Brasil, parecia perder

espaço não só para desenvolvidas, masas economias

especia 1 mente para os países do Sudeste Asiático. Assim, o

capital estrangeiro no Brasil entre 1973 e 1983estoque de

ficando atrás entre outros de12,6% ao ano,cresceu

Cingapura, Indonésia, Malásia, Hong Kong.

como se integraram aTendo como objetivo estudar

posição líquida americana e a reorientação dosmudança na

de 80, do ponto de vistacapitais internacionais na década

3



externo, e a evolução da economia brasileira, do ponto de

na explicação do comportamento dos -fluxos devista interno,

investimento direto para o Brasil, a dissertação -foi

dividida em 4 capítulos.

D primeiro deles procura desenhar a evolução histórica

do investimento estrangeiro no Brasil de 1956 a 1986 a

partir dos condicionantes internos e externos que o

mostrar o caráterdeterminaram, buscando-se com isto

década de volumesinusitado da 80, quando deos

investimentos diretos que ingressaram no país atingiram

níveis extremamente de lucrosbaixos e as remessas

alcançaram ci-fras elevadas, de-finindo um -fenômeno novo na

história económica brasileira.

que a análise com relaçáo aosDeve-se ressaltar

desenvolvimento do papelelementos externos centra-se no

não só por estes teremdesempenhado pelos Estados Unidos,

responsáveis pela maior parcela detradicionalmentesido

estoque de capital existente no exterior, como pelo -fato de

relaçãoprincipal mudançadescreverem aoscoma

investimentos diretos no período relevante de análise não só

principalmente, com relação aoem termos globais mas,

Brasil. Um outro motivo é decorrente da disponibilidade de

medida em que este país publica os valores anuaisdados, na

investimentos diretos realizados nos demais paísesdos seus

a níveis bastante desagregados.

4



capítulo é dedicadoO segundo a uma revisão da

literatura sobre determinantes decisõesdasos de

investimento no exterior. Devido à existência de uma ampla

gama de trabalhos sobre o assunto, optou-se por delimitar

como de interesse aqueles publicados a partir da década de

Isso porque é nessa época que surgem e se multiplicam as60 .

■formulações que levam em conta as imperfeições de mercado

explicativo da produção no exterior emcomo elemento

contraposicão â ■for mu 1 ação neoc1ássica tradicional ,

inaugurando uma nova -forma de encarar o problema. Do mesmo

modo, ressurge numa roupagem mais ampla a teoria neoclássica

decisõesatravés "PQrtfolia"dos modelos de para

internacionais, que se consolidaram basicamente na década de

70 e constituem um desenvolvimento pouco explorado na

literatura que merece ser examinado.

Amparado pelos avanços e limitações dos diferentes

enfoques alternativos foi possível explicitar as variáveis

relevantes na tomada de decisão na década de 80, a nível

interno e externo, definindo-se a partir das duas instancias

os elementos explicativos domencionadas anteriormente

desinteresse dos investidores estrangeiros pelo Brasil e que

comporão os dois capítulos finais.

O terceiro capítulo procura esboçar as mudanças que

cenário económico mundial na década de 80 eocorreram no

5



estabelecer de que -forma estas podem, associadas às

trans-f or maç ões so-fr idas internamente pela economia

brasileira, explicar as alterações nas preferências dos

exportadores de capital em geral e dos americanos em

particular pelo Brasil.

Finalmente, o quarto capítulo propõe um modelo de

"portfolio" para a verificação empírica do movimento de

reorientação dos •fluxos de investimento americano em termos

geográf icos. é de-finida a especificação do modelo e as

d i -f i cu 1 dades enfrentadas em sua -formulação. Os resultados

obtidos são analisados a partir das especificidades das

diversas regiões de destino, buscando-se determinar como as

estratégias de desempenho dascrescimento adotadas,

externos gerais enfrentados pelaseconomias, problemas

diversas regiões atuaram no sentido de definir os novos

locais de atratividade.

pr incipaisresumo dasapresenta-se umAo final

conclusões do trabalho.

6



CAPÍTULO 1- EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO DIRETO NO BRASIL: 

1986
1956-

1.1- INTRODUÇÃO

O objetivo deste capítulo é oferecer uma descrição do

comportamento dos fluxos de investimento direto para o

Brasil desde 1956, quando estes passam a ter papel

extremamente importante no desenvolvimento da economia

brasileira.

Procura-se levar em conta, ao lado dos condicionantes

internos da entrada de capital de risco no país, alguns

elementos a nível internacional que foram mais decisivos.

Deve-se ressaltar que não se pretende realizar um exame

exaustivo do histórico do investimento direto mas traçar, em

linhas gerais, como este evoluiu a fim de explicitar as

especificidades que marcam a década de 80, quando se observa

das tendências positivas que marcaram auma reversão

presença do capital estrangeiro no país.

1.2- BREVE PERSPECTIVA HISTÓRICA

A presença de empresas estrangeiras na economia

brasileira, iniciada por volta de 1850, vem acompanhada

durante sua evolução de mudanças no que se refere à origem

e aos setores de destino. Diante disso, podem-sedo capital

7



definir duas grandes etapas distintas de penetração do
< i >capital estrangeiro no Brasil.

A primeira delas, que vai de 1860 ao final do século, é

concent raçãocaract erizada pela dos investiment os

atividades nãoestrangeiros em industriais: bancos e

seguros, exportação e importação, companhias de navegação,

mineração. A partir de 1880 ocorre uma pequena alteração,

passando a ganhar importância os investimentos nos serviços

pdb1icos, k construção dereiacionados ferrovias,

eletricidade, transporte urbano, portos, etc.

No que diz respeito k origem do capital, nesta fase

inicial é clara a supremacia do capital inglês qué responde

do investimento direto realizado,de 75%por mais

acompanhado à distância pela França que era responsável por

* 6%.

Do início do século até a Primeira Guerra Mundial se

verifica um crescimento acentuado do fluxo de investimento

estrangeiro, num volume superior ao do período anterior em

torno de 200 milhões de libras. Ocorre uma queda relativa da

inglês paraielament eparticipação do capital a

intensificação da participação dos Estados Unidos e do

investimentos em serviços de utilidade publicaCanadá. Os

mais importante, no entanto, é o aumentocrescem. 0

(í) A maior parte das observações contidas nesta seção foram 
obtidas de POSSAS (1983).

8



substancial do investimento estrangeiro na indústria de

t ransf orinação, ainda que este representasse apenas 7% do

total do capital estrangeiro investido no país.

Tem-se, dessa maneira, que a grande maioria das

empresas estrangeiras que operavam no Brasil antes da

Primeira Guerra se dedicavam a outras atividades, que não

manu-Pat ureiras, quando aqui se instalavam (Esso, Shell,

Light), podendo-se citar como exceções a Fiat Lux e a Bung

Born .

A consolidação da presença de empresas estrangeiras

industriais se dá somente depois da Primeira Guerra e.

espec i al ment e, depois de 1930. Embora a produção de café

ainda fosse dominante em termos económicos, já estavam

presentes com certo grau de desenvolvimento as bases da

* industrialização, o que estimulava a decisão com relação aos

Embora até 1945 os investimentosinvestimentos industriais.

se localizado predominantemente naestrangeiros tenham

(de 1930 a 1945 cerca de 50% dosindústria alimentícia

investimentos estrangeiros se concentravam neste setor

estes também se destacavam de forma importante em alguns dos

modernos" como química e material elétrico e de• isetores

comunicações•

(8) PIGNATON (1973), p.Só.
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Depois da Segunda Guerra Mundia 1 as empresas

estrangeiras adquirem uma importância muito grande/ passando

a ser responsáveis pela instalação dos ramos industriais que

o capital nacional nao conseguia levar à frente sozinho. A

medida em que isso ocorria as firmas locais entravam num

processo de diversificação em que passavam a competir com as

estrangeiras , ao mesmo tempo em que estas aumentavam sua

penetração nas indústrias "tradicionais"<a>

1956-1961: PR0M0Ç20 À ENTRADA DO CAPITAL1.3

ESTRANGEIRO

0 período de 1956 a 1961 representa aque vai

consolidação definitiva da presença de empresas estrangeiras

set oresprincipalment eeconomia brasileira, nosna

industriais estratégicos ao desenvolvimento. < -4 >

a nível interno eUma série de fatores operaram,

da magnitude do capitalo crescimentoexterno, para

(3) QUEIROZ & EVANS (1977).
(4) Durante esse período os setores . que receberam 
quantidad e de in ves timent o est r ang e i r o foram em 
decrescente: Material de Transporte (38% do total), Química 
(84%), Metalurgia (10%), Material Elétrico e de Comunicações 
(7%) e Mecânica (6%).
"dinâmicos" e de interesse 
ind ust ria1izaçáo b r asi1eir a, 
s e t o r e s ‘11 r a d i c i o n a i s 
receberam volumes significativos de investimento estrangeiro 
neste período. Isso em grande parte é decorrência do grande 
volume de reinvestimento observado nestes setores, na medida 
em que já haviam se instalado há mais tempo no país. Essas 
porcentagens foram obtidas a partir dos dados fornecidos por 
PIGNATON (1973).

maior
ordem

Embora todos esses fossem setores 
primordial nesta fase da 

nao se pode esquecer que 
como Alimentos e Têxteis também

10



estrangeiro investido na economia brasileira durante esse

período. Comecemos pelos primeiros.

0 governo formulou um amplo e articulado programa de

industrialização (Plano de Metas 1957/60) que tinha como

objetivo corrigir os desequilíbrios decorrentes do processo

de industrialização desordenado ("não intencional") dos

períodos anteriores, com vista a assegurar o desenvolvimento

de longo prazo da economia brasileira. Foram centrados

esforços na expansão do sistema de transporte e energia e na

industria intermediária,consolidação da uma vez que

anteriormente já tinham sido lançadas as bases do setor

siderúrgico e de produção e refino de petróleo através da

criação da Petrobrás. Foi definido ainda como objetivo a

instalação de um setor produtor de bens de capital, induzido

"natural" do processo de substituição depela evolução

import ações.

Diante de uma quantidade tão grande de objetivos a

de uma propensão a poupar insuficienteserem alcançados,

aos objetivos do crescimento, da ausência depara atender

de intermediação financeira desenvolvido eum sistema

setor público que tivesse nas mãosorganizado e de um

de captação de recursos, o capitalinstrumentos eficazes

fonte de recursos fundamental paraestrangeiro aparece como

Dentro desse quadro, a política como Plano de Met as.

íí



relação aos capitais externos ganha caráter mais definido e

acabado.

Neste sentido foram tomadas a partir de 1953 uma série

de medidas, definindo uma política bastante liberal do

governo no que se refere à absorção de investimentos do

ext erior.

Em i7 de janeiro de 1955 estabeleceu-se a instrução 113

(Superintendência da Moeda e do Crédito)da SUMOC que

concedia aos investidores externos o direito de importar

bens de capital sem cobertura cambial. A responsabilidade

pela concessão de licença era da CACEX(Carteira de Comércio

Exterior) que poderia conceder taxa de câmbio favorecida

para a remessa de lucros e amortizações dos investimentos

estrangeiros diretos até 10% do capital registrado da

* empresa.

importantes do estabelecimento dessaComo efeitos

instrução pode-se citar o interesse despertado no capital

nacional pela associação com o capital estrangeiro, uma vez

dessa maneira seria possível o acesso àsque somente

na 113 e o fato de ter tornadovantagens expressas

explícito, a nível das decisões empresariais, a posição

favorável do Brasil em relação aos investidores externos.

ÍS



Uma outra medida importante foi a mudança do sistema

cambial <?m agosto de 1957. Esta reduz as cinco categorias de 

importação existent - *■ <=r iorment e a somente duas: a geral,t s>

matérias-primas, bensrelativa a • * a capit al e bens

essenciais de consumo e a especial, relativa aor bens de

consumo não essenciais. Foi definida ainda, uma "taxa de

câmbio de custo para o trigo, petróleo, fertilizante, entrei •

outros. De acordo com esse critério, os produtos que a

in dúst ria já tinha condições deint erna of erecer

adequadamente só podiam ser importados na cat egoria

de câmbio era mais elevado.especial, onde o custo

Intensificou-se ainda o rigor na aplicação da Lei dos

Similares Nacionais (criada em 1890 e reformulada em 1911).

Essa proteção ao mercado interno, trazida pelas mudanças

estimuladoexpressas anteriormente terparece os

investidores estrangeiros a passarem da simples exportação

* para a produção local, por meio da ameaça de perda do

mercado.

Neste período foram também criados programas especiais

de incentivo a determinadas indústrias: construção naval.

automobilística. 0 referente a este últimomecânica pesada,

o mais bem sucedido, conduzido pelo GEIA (Gruposetor foi

Executivo da Indústria Automobilística). Levava em conta não

mas também de nacionalização,somente metas de produção

através da substituição de peças estrangeiras por nacionais.

a importação de equipamentos e componentesVantagens para

13



foram concedidos em troca do compromisso de substituir

qradativamente os insumos importados pelos produzidos no

país .

Junt amen te inc en tivos concedidos pelac om os

legislação, a própria industrialização, por seu ritmo e

intensidade, fizeram com que o Brasil se apresentasse como

um local de interesse para os investimentos estrangeiros,

que assumiram magnitudes continuamente expressivas durante

todo o período.

TABELA 1.1

INVESTIMENTOS DIRETOS E REINVESTIMENTOS NO BRASIL

US$ mi1956/60

RE INVESTIMENTOSINVEST.LIQUIDOANOS

50891956
1957
1958
1959
1960

35143
18110
34124
3999

d ar 196C5B«nco Ccfnfcvml , Dolwt imPON TE

atração de capitaisêxitoEnt ret ant o, nao

internacionais não credit ado somen t edeve aosser

é extremamente importante nacondicionantes internos.

14



exp1icação desse evoluçaoprocesso da economiaa

internacional no pós-guerra.

0 término da reconstrução do pós-guerra marca uma

mudança forte na composição de forças a nível externo. De um

lado, as economias europeia e japonesa ganham dinamismo e

competitividade. De outro, os Estados Unidos, ainda que

continuassem mantendo sua hegemonia como centro industrial,

tecnológico e financeiro têm sua participação reduzida no

comércio internacional.

De fato, o que se observa é um descompasso em termos do

nível de desenvolvimento atingido por estas diferentes

economias. A economia americana caracterizava-se por sua

vantagem tecnológica e por.um mercado maduro para uma série

que fazia com que o desempenho de seu mercadode produtos,o

consumidor estivese ligado basicamente ao crescimento da

população. Num primeiro momento, oportunidades novas e

lucrativas de crescimento foram criadas pela introdução de

novos produtos. A medida que essas iam se esgotando fazia-se

necessário encontrar outras alternativas, apresentando-se o

maisexterior como oportunidade dasinvestiment o no

vigorosa expansão da Europa e do Japão atuou1ucrativas. A

como impulso complementar, ainda mais que nesses países

15



estavam se implantando atividades há muito amplamente

desenvolvidas nos Estados Unidos.<s>

Não se deve, contudo, imaginar que esse avanço das

empresas americanas rumo ao exterior tenha se dado de forma

tranquila. As empresas europeias procuraram responder no

mesmo sentido, o que confere ao "desafio americano" < A > um

caráter extremamente parcial. No início dos anos 60

intensifica-se o processo de internacionalização por parte

da Europa, principalment e forma deque assume a

investimentos entre os países do próprio continente.

Deve-se ressaltar ainda, que embora tenha havido um

crescimento significativo do volume de inversões externas no

período,Brasil durante por parte das empresasesse

americanas o interesse se concentrou principalmente na

Isso se deve em parte ao acirramento da concorrênciaEuropa.

anteriormente descrito. De outro lado pode ser associado à

liberalização comercial, ao retorno à conversibilidade e à

crescente integração económica que levou à criação do

Mercado Comum Europeu em 1949. Esta proteção ao mercado

defaseConcorda-se(5)
internacionalização ó decorrente de um excesso de acumulação 
nas economias centrais face às baixas taxas de crescimento 
de seus mercados domésticos. Teoricamente essa concepção foi

COUTINHO (1975) e GUIMARÃES (1988). Nas 
h i st ór i. c as c ompar t i 1 h am d essa v i são CASTRO

o processonessaque

desenvolvida por 
suas análises 
(1975) e TEIXEIRA (1983). 
(6)
American Cha11enge", 
corporaçóes americanas à 
Guerra.

Expressão cunhada por Servan-Screiber (1967), "The
para descrever a expansão das grandes 

nível internacional após a II

16



europeu parece ter estimulado os investimentos americanos

mercado não apenas grande comopela ameaça de perda de um

também em expansão. < t> >

1.4 1961-1964: A PERDA DE CONFIANÇA POLÍTICA E A REDUÇÕO

DOS FLUXOS DE INVESTIMENTO DIRETO

No início dos anos 60 começam a se esboçar os primeiros

sinais de esgotamento da fase de crescimento vivida

anterionnente, trazendo à tona os desequilíbrios estruturais

existentes e a ausência de mecanismos que permitissem a

correção destes. A taxa de crescimento da economia cai

1961 para 5,5% em 1962 e 2,1%vertiginosamente (de 7,7% em

em 1963) ao mesmo tempo em que se verifica uma rápida

aceleração das taxas de inflação (37% em 1961, 51% em 1962 e

73% em 1963).

de vista político as condições não seDo ponto

insatisfação e o desejo deapresentavam mais favoráveis. A

que era claramente expresso pelomudança eram crescentes o

Contudo,a ausência de condiçõeslema "mudanças de base".

definidas fez com que não se desse apolíticas bem

implantação efetiva das teses apresentadas, que acabaram 

ficando mais no plano das intenções.

se verá no capítulo 2, defendem a 
I j e r c. a d o C o m u m E u r o p e u n á o t e r i a

(7) Alguns autores, como 
tese de que a criação do 
atuado como estímulo ao investimento direto nesta região.
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No que se refere ao setor externo os problemas também

não eram poucos. A piora dos termos de troca e a

concentracão das obrigações financeiras externas no curto e

médio prazo fizeram com que fossem acumulados pesados 

déficits no balanço de pagamentos ao longo da década de 50.

Dentro desse quadro a política com relação aos capitais 

estrangeiros sofre mudanças substanciais.

0 primeiro passo nesta direção foi a aprovação da lei

4.131 em 3 de setembro de 1962, regulamentada posteriormente

pelo decreto n°. 53.451 de 20 de janeiro de 1964. Esta

passava a considerar os reinvestimentos, ou seja, a parte

dos lucros das empresas não remetida para o exterior como

não podendo,capital nacional dessa forma, serem

acrescentados ao capital registrado como estrangeiro. Dado

que a remessa de lucros passava a ficar limitada a 10% do

a não inclusão dos reinvestimentos comocapital registrado,

capital estrangeiro tinha como consequência imediata a

redução do teto das remessas. A repatriação de capital

ficava limitada a 20% do capital registrado.

trazidas pela legislaçãodet erminaçõesAs novas

representaram uma mudança de orientação na receptividade até

então bastante positiva ao capital estrangeiro, colaborando

para a redução da entrada de investimento direto.

18



A esta vem se jantar o comportamento recessivo da

brasileira,economia element oque aparece como o

desestimulador mais decisivo do interesse dcs investidores

externos pelo Brasi1. Os investiment os 1íquidos caem

sistematicamente, chegando em 1963 a atingir cerca de um

quarto dos valores nominais de 1961.

TABELA 1.8

INVESTIMENTOS DIRETOS E REINVESTIMENTOS NO BRASIL

1961/63 US$ mi

ANO INVEST. LIQUIDO REINVESTIMENTOS

1961
1962
1963

108 39
69 63
30 57

£< o 1 «t 1 m Hwnianl dar i V <Í»C3r-ON TIS Dwnco Cornl: rml ,

de vista das economias exportadoras, aDo ponto

principal mudança está ligada à economia americana. Em 1963,

na tentativa de reduzir os problemas na conta de capital do

balanço de pagamentos, foram . aprovadas duas leis pelo

governo dos Estados Unidos para evitar uma saída excessiva

de capitais. A primeira, a equalizaçao das taxas de juros.

dificultava o acesso de tomadores externos ao mercado

impedia os bancos americanos definanceiro americano e

restrição voluntário.emprestar. A segunda, o programa de

estabeleceu controles sobre as empresas multinacionais,

colocando limites as exportações de capital. Esse programa

19



foi voluntário até 1968, tornando-se obrigatório a partir de

então até 1973, quando é abandonado.

Estas medidas podem de alguma -forma ter desest i mu 1 ado o

investimento americano no Brasil, uma vez que constituíram

políticas deliberadas do país de origem de controlar seus

■fluxos de capital em direção ao exterior, ainda que

tivessem caráter generalizado e não visassem diretamente à

economia brasileira.

1964-1967 : EXPLICITAÇÃO DO PAPEL QLJE CABE AO CAPITAL1.5

ESTRANGEIRO

a prioridade da política económicaA partir de 1964

deixa de ser a desenvolvimento e passa a ser o combate à

in-flação. Esta, que tinha atuado como um mecanismo de

poupança forçada e como tal ajudado na sustentação do nível

de investimento, transformou-se no problema maior para as

autoridades económicas.

Dentro desse contexto aparece o Programa de Ação

Económica do Governo-PAEG(1964-1966) tendo metacomo

principal a adoção de uma política firme de combate â

inflação. Apontava como sendo basicamente três as causas das

subidas constantes de preços: um déficit público excessivo

resultante da prática de financiamento via emissão de moeda,

a expansão de crédito e os aumentos salariais superiores aos

£0



aumentos de produtividade. Diante deste diagnóstico, foram

adotadas uma política monetária bastante restritiva, uma

política de redução do déficit governament al baseada

principalmente no aumento da receita e uma política de

reajuste salarial a níveis inferiores ao da inflação

passada.

Do ponto de vista do capital estrangeiro, o PAEG

deixava claramente expressa a importância da entrada de

capitais externos como forma de acelerar o processo de

desenvolvimento económico do país. Dentro desse espírito

ocorrem na legislação de capitalmudanças importantes

est rangeiro.

A principal se refere à revogação, em setembro de 1964

(lei 4.390), dos artigos da lei 4.131 < o > que estabeleciam o

limite de 10% do capital registrado para a remessa de lucros

e a classificação dos lucros que excedessem esse limite como

capital nacional. No que se refere ao primeiro aspecto,

ser permitido às empresas estrangeiras remeterem aopassa a

exterior até 12% do capital registrado e a vigorar um

imposto suplementar para as remessas de lucros cuja média em

(8) Como ressaltado anteriormente, a lei 4.Í3Í foi
regulamentada em janeiro de 1964, ficando 8 meses 
vigor. iá importante notar que os investidores estrangeiros 
estão mais preocupados com a estabilidade dos limites 
impostos do que com o grau de rigidez implícito nos mesmos 
(c f . pesquisa rea 1 izada pe 1 a Revist: a Exame (1974)). Daí a 
necessidade de chamar atenção para as idas e vindas sofridas 
pela legislação sobre capital estrangeiro no Brasil.

em
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um triénio excedesse esse limitecç>>. Até esse nível o

imposto cobrado era de 25% ou 15% se existisse acordo de

bitributação com o país de origem do capital. Passa a ser de

40% sobre os lucros entre 12% e 15%, de 50% sobre aqueles na

■faixa de 15% a 25% e de 60% sobre os que excedessem 25%. A

repatriação do capital passa a ser totalmente livre. A

mudança mais importante se refere, contudo, ao segundo

aspecto. Ds reinvestimentos passam a ser considerados

novamente como capital estrangeiro, com o que a taxa de 12%

para remessa passa também a levar em conta 1uc rosos

reinvestidos.

Em 6 de fevereiro de 1965 foi estabelecido o "Acordo

sobre Garantia de Investimentos entre Brasil e Estados

América", segundoUnidos da o qual qualquer empresa

americana que fosse nacionalizada teria direito de receber

um seguro do governo americano, passando a questão a ser

resolvida entre os governos brasileiro e americano. Isso

representou um aumento da confiança das empresas americanas

na economia brasileira, uma vez que passavam a ter a

garantia de que qualquer processo de nacionalização seria

arbitrado pelo governo americano e não diretamente entre a

empresa e o governo brasileiro.

(9) Devido ao mecanismo legal de contagem do triénio, em que 
os dois últimos anos do triénio anterior correspondiam aos 
cl o i s p r i iti e .i r os do t r i én i o seg u i n t e, na p r ú t i c a, p od i am ser 
remetidos ao exterior sob a forma de lucros í2% do capital 
registrado por ano.
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Outra medida importante foi a instrução 289 da SUMOC de 

1965. Esta possibilitava a contratação direta de 

moeda estrangeira entre firmas brasileiras e

janeiro de

empréstimos em

empresas no exterior, desde que estes se destinassem ao

finaneiamento de capital de < i«)giro Na prática

implicou na criação de uma fonte alternativa de crédito

isto

para

as empresas estrangeiras que não estava ao alcance das

empresas nacionais, enceto as estatais e as grandes empresas

privadas, na medida em que as primeiras tinham obviamente

maior acesso aos financiadores externos. Tal medida, aliada

á política de contração de crédito interno adotada como meio

de combate à inflação, fez com que a situação das empresas

nacionais se apresentasse duplamente debilitada. t ornando-se

presas fáceis para as firmas estrangeiras que tinham um

poder de financiamento maior< 11 >

A mudança de sinal expressa pelos incentivos dados ao

capital estrangeiro não apresentou, entretanto, resultados

imediatos, mantendo-se a entrada de capital estrangeiro em

(10) Em 1967 a lei 4.131 também passou a adotar um sistema 
de financiamento externo semelhante ao da instrução 289, que 
por estabelecer a contratação direta de empréstimos, sem 
intermediação bancária, foi utilizada principalmente pelas 
empresas estrangeiras. Sucessivamente a instrução 289 foi 
sendo menos utilizada, acabando extinta em 1978.
(11) Para amenizar este problema estabeleceu-se a Resolução
63 do Banco Central de agosto de 1967. Através dessa medida 
tornou-se possível a contratação direta de empréstimos, a 
s e r e m r e p a s s a d o s a e iti p r e s a s no p a í s, p e 1 o s b a n c o s d e 
investimento e desenvolvimento e bancos
autorizados a operar com câmbio. Dessa forma,
Pret:isaria contactar diretamente a agência 
e x t: e r i o r , c o m o o corria c o m 
acesso até então complicado das empresas nacionais ao 
f i n a n c i a iri e n t o n o e x t e r i o r .

comerciais 
a empresa não 

financeira no 
a in st ruç ão 889, facilitando o
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níveis bastante baixos durante todo o período como mostra a

tabela 1.3. Esta falta de interesse dos investidores

externos pela economia brasileira deveu-se em parte à espera 

de uma consolidação e definição clara do governo que assumia

o poder em 1964 e ao desaquecimento da economia que durou

até 1968. Tem-se ainda, que a existência de capacidade

ociosa em alguns dos setores dominados pelo capital

estrangeiro acabou por desestimular novos investimentos.

TABELA 1.3

INVESTIMENTOS DIRETOS E REINVESTIMENTOS NO BRASIL

1964/67 US$ mi

INVEST. LIQUIDO RE INVEST IMENTOSANO

581964
1965
1966
1967

88
8470
8574
3976

ÍO/1E c!«r 19Ó7Eimnco Cwntrnl , H«mu* 1pr ONTE

1968-1973 : OS EMPRÉSTIMOS COMO FORMA DOMINANTE DE1.6

ENTRADA DO CAPITAL ESTRANGEIRO

longo de 1964-67 produziramOs ajustes efetivados ao

positivos dentro dos objetivosresultados extremamente

a queda da taxa de inflação,traçados, destacando-se a

recuperação do crédito externo e do balanço de pagamentos e

reformas institucionais. à estaa realização de profundas

uma mudança na condução daarrumação da casa, seguiu-se

no sentido de uma maior expansãopolítica monetária que
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levou a economia a uma nova onda de crescimento de

proporções até então desconhecidas, inaugurando a fase

conhecida por "milagre" brasileiro.

Este período coincide com a explicitação a nível

internacional do novo jogo de forças. A perda de espaço no

que se refere ao comércio, sofrida pelos Estados Unidos em

quase todos os ramos da manufatura, fez com que o sistema de

filiais aparecesse como a nova forma de concorrência. Passa-

uma etapa de transnacionalização geral do sistema ondese a

a concorrência européia e japonesa, depois de se fazer

presente no âmbito do comércio, começa a agir ost ensivament e

no que se refere ao investimento direto. As filiais desses

países começam a se expandir, ocupando espaços até então sob

controle majoritariamente americano, conduzindo a novas

transformações nos países da periferia.

Esse processo é ilustrado com clareza pela tabela Í.4

investimento direto americano continuaEnquanto o a

representar cerca de 60% do investimento direto total, os

exterior realizados pelo Japão e Alemanhainvestimentos no

apresentam taxas anuais de crescimento muito mais elevadas.
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TABELA 1.4

PROPORÇÃO DOS INVESTIMENTOS DIRETOS EM 1968 EM RELAÇSO A:
(em porcentagem)

PAÍS
INVESTIDOR

INVEST.DIRETO EXPORT. 
MUNDIAL

PNB TAXA ANUAL DE 
CRESC. INVEST. 
ESTRANGEIRO 
1966/69

USA
Reino
Unido
França
Alemanha
Canadá
Japáo

61 183 7 9

17 109 17 8
4 37 4 8
4 12 3 25
3 34 6 3
2 10 1 40

FON TE tj . Wanutr <19705 .

Do ponto de vista interno, os ramos assumidos pela

economia brasileira atuaram no sentido de aproveitar ao

máximo as mudanças ocorridas à nível internacional.

A política de incentivos ao capital estrangeiro, que

tinha ganhado contornos bem definidos até 1967, não sofre

0 Programa Estratégico de Desenvolvimentomaiores mudanças.

(1971-1973) mantém a orientação do PAEG, considerando o

do exterior fundamentalinvestimento direto opara

desenvolvimento da economia nacional.

aliado à retomada do crescimento económico,Isto,

atuou como um poderoso incentivo à entrada de capital

na medida em que a expansão foiestrangeiro, principa1mente

liderada pelos setores onde predominava a participação
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estrangeira (bens duráveis). Como resultado, até países com

pouca tradição de investimento no país (Japão, Itália, 

Arábia) passam a marcar sua presença na economia brasileira.

de investimentos líquidos se recupera firmemente,A entrada

atingindo já em 1969 níveis superiores aos alcançados nos

anos 50 (tabela 1.5).

TABELA 1.5

INVESTIMENTOS DIRETOS E REINVESTIMENTOS NO BRASIL

1968/73 US* mi

Invest. Líquido ReinvestimentoANOS

48631968
1969
1970
1971
1972
1973

133189
22146

395169
201337
512977

lô/JLK cl« 1967 .FONTE: »mnco C*r\tr»l , Bolwtim menmwl

incentivoEmbora não tenha sido criado nenhum

específico à empresa estrangeira, a orientação no sentido de

export açõesuma maior extroversão e preocupação com as

período acabou por favorecer estas empresas. A 

partir de 1968 foram estabelecidos uma série de incentivos à

de impostos para produtos exportados,

durante esse

exportação: isenção

consolidação da infra-concessão de créditos fiscais

portos, etc., criação de “tradingestrutura de transportes,

cornpan ies" .
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nãoAinda est as medidas dirigissemque se

especificamente às empresas multinacionais ou nacionais, as

primeiras estavam em condições melhores para conquistar o

mercado internacional de manufaturas. Afinal de contas,

produziam dentro do padrão internacional na medida em que

utilizavam tecnologia e desenhos de produto transpostos dos

seus países de origem e dispunham de uma rede internacional

de comercia 1ização.

0 desenvolvimento de condições favoráveis tanto a nível

interno quanto externo não impediu, contudo, que houvesse

uma mudança profunda na forma de penetração do capital

estrangeiro na economia brasileira. Desde o início da década

verifica-se um declínio da importância relativa dosde 70

investimentos diretos nos fluxos de capital destinados à

investimentos tenhamEmbora tais‘ economia brasileira.

continuado a crescer em termos absolutos, os empréstimos e

financiamentos passaram a ser dominantes nos fluxos privados

aparecendo como principal fonte externa dede capit al,

recursos.

A tabela 1.6 dá a medida exata do que ocorreu.
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TABELA 1.6

EVOLUÇÃO DO CAPITAL ESTRANGEIRO NO BRASIL

1956/73 US$ ml

Saldo 
Transações 

Correntes<w>

Emprést í mos 
Finaneiamentos 
(Lfquido)

Investimentos 
D í retos 

(L íqu í do)
ANOS

< L> > < <3 >

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

57 +44 89
-264 
-248 
-311 
-478 
-222 
-389 
-114 
+ 140 
+ 368

+77 143
+49 110
+62 124
-69

+252
98

108
+ 15 69

-114 30
-56 28
+59 70

+54 + 158 74
-237
-508
-281
-562

-1307
-1489
-1688

+86 76
+99 63

+ 530 
+761 

+ 1187 
+3097 
+ 2823

189
146
169
337
977

<= o r* r* n t «r«v (b»l nncon com«rc I »1 «■u\. . O bftlwnco d «r

d «e o fu tf umm c> m t (*• uv Importador ou «Kport d or

d **.' k«p«c I flcant t, dtfflc I tc«\|) I tala. Mn I «i contau m «M

bumrçKo d « c ap I t a I o «p• fc r* «n <3 or I I*" o «. p « 1 ocorr«nt « r*fl«t« u m u\

l> n f w « um tau p «r t~ \A v* I fc o contr nír la.

mtfd lolo . k: m pr tf «t I m c:> to w f Inane lamontom d 1ona o p r axo m*no«

amor t t ac «v c *V» a.* «i -

Xnv««t I m«nto« d I r*t oo m <* n o «i retorno do capital . A entradac .
tanto na coluna cl et «mprrfat 1 moa ■P I nane I ammntoad «•> i" «■ <riuI'- «o«t

d Ireto» «tf res I «trado por «Inalad «* I nv««t Imentou
«a / da por* «Inalo negat I vo«.

quan t: o
poaltIvoa «

FONTE : I3ancci Central * Bolwt Im Mennal , v'*r- n lirnorr o« ■
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Pela coluna i pode-se perceber que o Brasil se

caracterizou pela importação de capitais, exceto de 1964 a

1966 quando a saída de capitais superou o ingresso destes.

No que se refere à forma de entrada tem-se que entre

1956 e 1962 predominam os investimentos diretos. Em 1963 e

1964 o saldo dos empréstimos torna-se negativo, indicando

que as amortizações excederam os novos empréstimos e os

investimentos diretos se reduzem drasticamente. A partir de

1966 ambos os saldos se recuperam, ocorrendo ao mesmo tempo

uma mudança qualitativa, com os empréstimos e financiamentos

superando o valor dos investimentos diretos. A partir de

1969 aqueles acabam se transformando na forma predominante

de penetração do capital estrangeiro.

Essa mudança na forma de entrada do capital estrangeiro

leva à uma associação estreita entre o capital produtivo

situado no Brasil e o sistema financeiro internacional.

período o endividamento externo foiDurante esse

efetuado em sua maioria pelo setor privado, especialmente

multinacionais. No referepelas firmas aosque se

moeda, cerca de 80% dos financiamentos foramempréstimos em

lei 4.131 eestrangeiras viacontratados por empresas

Não se sabe qual foi o papel da Resolução 63instrução 289.
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neste processo uma vez que não existem dados diretos sobre o

destino final dos empréstimos contraídos dessa forma<10!>.

Isso revela uma mudança na forma de financiamento da

expansão das empresas multinacionais que passa do predomínio

dos lucros retidos para uma utilização crescente do capital

de terceiros. 0 financiamento por meio de empréstimos em

moeda é preferível na medida em que agiliza a repatriação do

capital inicial pelo fato de garantir um retornoe

independente dos resultados económicos uma vez que se

constituem em obrigações contratuais.

A facilidade de acesso aos fundos disponíveis no

mercado financeiro internacional de que gozavam as empresas

estrangeiras mais uma vez permitiu que estas tivessem

condições de, através da compra, efetuar a concentração e

Newfarmer e Miiller, a partirabsorção do capital nacional.

chegam àde uma amostra de grandes empresas americanas,

que nos períodos 1966-1970 e 1971-1973,conclusão de

e 61% das filiais estrangeiras que aquirespectivamente 52%

fizeram por meio da aquisição depassaram a atuar o

indústrias brasileiras < i a >

PEREIRA Financiamento externo e 
1966/73, Rio de Janeiro, 

137.
liNCs in Brazil and 

of economic and non economic 
1975, citado por BONELLI &

(12) J.E. de .CARVALHO 
crescimento económico 
IPEA/INPES,
(13) R.
México:structural sources 
Power, Washi n g ton, UB Benate, 
MALAN (1976), p. 397.

no Brasil 
1974 , citado por BAER (1986), p. 

NEWFARMER & W. MLJLLER
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1.7 1974-1978 : PRIMEIROS SINAIS DE MUDANÇA NOS FLUXOS

INTERNACIONAIS DE CAPITAL

Nesse período manifestam-se os desequilíbrios que

marcaram o processo de crescimento brasileiro dos anos

anteriores: desajustes int erset oriais, deprocesso

endividamento já com características de retroalimentação,

presença de focos inflacionários e tendências à deterioração

na balança comercial.

0 primeiro choque do petróleo vem, assim, apenas

antecipar problemas que mais cedo ou mais tarde se

manifest ariam.

quadro o governo opta por não interromperDiante desse

a expansão da economia que havia caracterizado o período

como imperativa a continuação doanterior, estabelecendo

tanto anuncia o II Plano Nacional decrescimento. Para

Desenvolvimento EconômicoCII PND) que tinha como objetivos

atraso relativo dos setores produtores de insumossuperar o

intermediários e bens de capital e contornar o problema

energético através de investimentos vultosos neste setor.

Isso possibilitaria a recuperação do saldo da balança

comercial e garantiria a continuidade do crescimento.

Para concretizar esses objetivos o governo se esforçou

o empresariado, principalmente opara queao máximo
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nacional, se dispusesse a assumir investimentos em áreas da

indústria pesada. 0 sistema de incentivos do governo foi

reorientado para set ores consideradoscs que eram

prioritários e inst rumentos do Banco Nacional deos

Desenvolvimento Económico (BNDE) canalizados em direção a

esforço. Embora não exp1icit amente,esse o governo

pressupunha que o sucesso do programa dependia em grande

desempenho das próprias empresas estatais. De fatoparte do

seus investimentos eram imprescindíveis, na medida em que se

concentravam em setores estratégicos e tinham importantes

efeitos de encadeamento sobre o setor privado. Além do mais,

por terem um período de maturação mais longo, tiveram seus

resultados efetivados depois da retração dos investimentos

(o que se deu por volta de Í976), dando um fôlegoP rivados

adicional à economia.

a ser desempenhado peloNo que se refere ao papel

o II PND declarasse que noscapital estrangeiro, ainda que

Governo o controle deveria sersetores definidos pelo

procurou-se deixarempresas nacionais,exercido pelas

do país em relação aosa receptividadeclaramente expressa

Neste sentido, assumiu-se exp1icitamentecapitais externos.

legislação de caráter restritivo eque não seria utilizada
■ < 1-4 >manteria a estabilidade das "regras do jogo*que se

69S2J
<Í4> II Plano Nacional de Desenvolvimento Económico(II PND) 
- 1975“.1.979, P. 53.
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Vale ressaltar ainda que, principa1mente após 1976, as

autoridades económicas passaram a pressionar para que as

empresas multinacionais associassem capit aisse aos

nacionais (privados e públicos) e aumentassem a produção

interna de componentes.

No que se refere à condução da política económica, esta

não entrou em conflito com os interesses externos e durante

todo o período manteve-se elevada a entrada de investimentos

diretos na economia brasileira (tabela 1.7).

TABELA 1.7

CAPITAL ESTRANGEIRO NO BRASIL

US$ mi1974/78

Emprest.e Financ.Líq.ínvest .Lí q. Reinvest.ANOS

4970
3760
4785
4364
8487

5149451974
1975
1976
1977
1978

3451004
1142 571

614956
6321196

Eiol et 1 tri Heneml , vrfr io* rulmetroíi .FONTEi Bnnco Centr»!*

as medidas estabilizadoras tomadas aNa realidade,

de 1976 como resultado do aumento dapartir do final

inflação e do nível de endividamento externo não conflitaram

desenvolvimento proposta. No segundoestratégia decom a

1976 liberaram-se as taxas de juros, o que jásemestre de

vinha ocorrendo gradualmente desde 1975. Contudo, como foram
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man tidos vários mecanismos de crédito subsidiado e a

política creditícia não foi aplicada continuamente, houve

uma neutralização dos seus efeitos recessivos. A tarefa de

estabilização acabou ficando a cargo do setor público cujos

gastos foram cortados, especialmente os não produtivos.

Dessa forma, em termos de expansão da economia o

comportamento no período foi bastante positivo, com a taxa

real de crescimento do PIB mantendo-se em níveis elevados

(média de 7% ao ano). Um dos principais responsáveis por

este desempenho foi o setor de bens de capital, onde a

presença das empresas estrangeiras era predominante. Na

medida em que se constatava uma forte presença do capital

estrangeiro na produção doméstica de bens de capital e esse

setor passa a ser considerado prioritário, uma expansão da

produção desses bens deve estar associada necessariamente a

*uma expansão da participação estrangeira.

de vista da economia mundial a guadrup1icaçãoDo ponto

dos preços do petróleo dá origem a uma crise marcada por uma

grande magnitude nas taxas deredução brusca

crescimento dos países centrais, um acirramento das pressões

e de

problemas generalizados de Balanço deinflacionárias e

Pagamentos que tiveram como consequência o desaquecimento do 

comércio internacional e a adoção de medidas protecionistas.
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Implicou, ainda, num aumento substancial da liquidez a

nível internacional, que possibilitou ao sistema financeiro

privado transferir uma massa monetária substancial aos

países do Terceiro Mundo a custos extremamente baixos,

promovendo o seu endividamento.

realidade, a década de 70 pode ser descrita como aNa

década do capital de empréstimo, na medida em que toda a

discussão se concentrava na conveniência ou não dos países

subdesenvolvidos e em desenvolvimento se aproveitarem das

condiçoes favoráveis de crédito internacional como forma de

•financiarem o seu desenvolvimento. Isso fez com que o

investimento direto, embora mantendo presença crescente,

deixasse de ser o ator principal na promoção da expansão

destas economias (tabela 1.7).

A despeito disso, transformações importantes ocorreram

da internacionalização da produção, as principaisno âmbito

delas referindo-se aos Estados Unidos.

Neste período explicita-se a progressiva perda de poder 

indústria americana. Este país ao aproveitarcompetitivo da

de investimento no exterior naao máximo as oportunidades

depor retardardécada de 60 acabou seu processo

maist échico, concentrando-sedesenvolvimento na

diferenciação de produtos do que nadiversificação e

produção básicos. Arenovação dos deP rocessos
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internacionalização da produção abriu oportunidades

lucrativas de inversão durante algum tempo mas não estimulou

a renovação da base técnica*1**.

Ocorre, ainda, uma reorientação no que se refere à

origem e destino do movimento de capitais a nível das

economias centrais. Inicia-se uma tendência de desaceleração

da exportação de capitais por parte da economia americana

assim como um aumento substancial de ingresso de capitais

estrangeiros nos Estados Unidos. Em termos quantitativos

pode-se dizer que o ano de 1973 representa um marco, com a

entrada de capitais atingindo 3,4 milhões de dólares,

elevando em 28Y* o seu total(tabela 1.8).. 0 que salta aos

de magnitude masé somente esta mudançaolhos não

principalmente a composição dos países investidores, ú dessa

investidores tradicionais na economiaforma que, além dos

e Canadá), se lançam na disputa poramericana (Inglaterra

mercado as empresas do Japão, da Alemanha e outrosesse

países.

(15) CASTRO (1975), p. 15/6.
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TABELA 1.8

INVESTIMENTO DIRETO NOS ESTADOS UNIDOS

US$ mi

ANOS Investimento Direto

1971
1972
1973 
197 4
1975
1976
1977
1978

644
954

3,416 
3,462 
5,916 
3,108 
3,825 
7,876

FONTE : Burvea o -F Cur rrnt Bu»ine«», nUmetro* .

1.9 1979-1986 : 0 DESINTERESSE PELA ECONOMIA BRASILEIRA

embora não seja0 período que vai de 1979 a 1986,

homogéneo no que se refere ao comportamento do fluxo de

investimento direto no.Brasil, apresenta em seuentrada do

tendência até então desconhecida na históriaconjunto uma

económica do país com o volume de capital de risco caindo a

magnitudes extremamente baixas.

investimentos tenham perdido importânciaEmbora estes

70, devido ao domínio exercido pelosrelativa na década de

continuaram a crescer em termosempréstimos em moeda,

verdadeiro nos últimos anosabsolutos o que deixa de ser

(tabela 1.9).
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TABELA 1.9

CAPITAL ESTRANGEIRO NO BRASIL: INVESTIMENTOS, 
REINVESTIMENTOS E REMESSA DE LUCROS

1979/86 US* mi

Invest.LíquidoANOS Reinvestiment o Remessa de Lucro

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

1685
1487
1795
1370

721 636
411 310
741 370

1556 585
861 695 758

1123 472 796
804 543 1057

12372 449

FONTE: E< a. o cr. o riml , Rol icn Muntiml *■/*rt v ± o<a mlmwroti .

Assim, ainda que de 1979 a 1981 tenha continuado a

haver uma entrada significativa de capital de risco, a

situação separtir de 1982 esta inverte com queda

. progressiva do influxo destes.

Os determinantes que passam a caracterizar a economia

desinteressante enquanto local de destinobrasileira como

dos investimentos estrangeiros devem ser analisados sob duas

àsA primeira está associadaperspectivas distintas.

transformações macroeconômicas por que passam as economias

especial a economia americanajecentrais nos anos 80 em

será desenvolvida no capítulo 3. A segunda, uma concepção de

está relacionada à realocaçao do capitallongo prazo,

produtivo a nível mundial e comporá o quarto capítulo.
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Antes de seguir adiante é necessário, entretanto,

chamar atenção para dois aspectos do investimento direto, o

de origem e o setorial < 4. A. >

No que se re-fere ao primeiro tem-se que um dos países

que mais se desinteressou pelo Brasil durante o período

foram os Estados Unidos, cujos investimentos no país foram

reduzidos em 24,8%. Outros países que limitaram seus fluxos

em direção à economia brasileira foram o Reinode capital

a Suíça, o primeiro reduzindo seus investimentos emUnido e

2,7% e o segundo em 34,1% (tabela 1.10).

(16) Os valoreis publicados para os países investidores e 
para os setores de destino do capital correspondem ao 

investimentos estrangeiros registrados, semestoque de
depreciação, deduzidas as repatriações. A diferença entre as

naoposições de subsequentesdois anosestoque em
na medida em que o 

meio da conversão em 
no final de cada

investimento realizado, 
investimentos é obtido por 
base na paridade em vigor

corresponde ao 
valor dos 
dólar com
período. Assim, valorizações do dólar representam redução do

investimentos realizados nas moedas que se
havido mudanças

valor dos
desvalorizam e vice-versa, sem que tenha 
reais no 
se ter claro,
distorcidos pelas oscilações cambiais e, 
ser compatíveis com os dados das demais tabelas, que foram 
retiradas do Balança de 
Central, relativas 
A despeito desses problemas, 
direção da evolução dos fluxos de investimento tanto no que 
diz respeito a origem quanto ao setor de destino do capital.

estoque de investimento estrangeiro no país. Deve- 
que os valores apresentados nas tabelas estão

portanto, não devem

Pagamentos publicado pelo Banco 
a ingressos e saídas de fato observadas.

os dados dão uma idéia da
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TABELA 1.10

INVESTIMENTOS DIRETOS E REINVESTIMENTOS NO BRASIL:

DISTRIBUIÇÃO POR PAÍS DE ORIGEM-

US$ milhares

PAÍSES 1979/81 1982/86

Alemanha Ocidental 
Canadá
Estados Unidos
França
Japão
Panamá
Reino Unido
Suiça

177.144 
67.212 

650.511 
34.446 

135.615 
89.633 
91.150 

109.711

327.401 
106.143 
488.963 
74.633 

154.839 
125.074 
88.678 
72.267

« méd l0« no«i F»«r
A.O /li 1907 ,M»n«M1C*ntr«l, Bal»timFDNTEs

diz respeito à questão setorial é importanteJá no que

toda a análise será -feita em termos agregados .destacar que

convém lembrar que, embora a década de 80 tenha* Dessa forma,

investimento direto, estesido marcada por uma queda do

todos os setores.homogéneo paracomportamento não foi

investimento direto só se deu nosEfetivamente a queda do

Celulose, Papel eMecânica, Madeira,seguintes setores

Editorial e Gráfica (tabelaBebidas ePapelão, Borracha,

1.11).
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TABELA i.ií

INVESTIMENTOS DIRETOS E REINVESTIMENTOS NO BRASIL SEGUNDO OS

RAMOS DE ATIVIDADE-

US milhares

SETORES 1979/81 1982/86

Minerais não Metálicos 
Metalurgia 
Mecanica
Mat.Eletr.e de Comun.
Mat. Transporte 
Madeira
Celulose,Papel e Papelão
Borracha
Química
Prod. Medicinais 
Têxti1
Vestuário e Calçados 
Prod. Alimentares 
Bebidas 
Fumo
Editorial e Gráfica 
Diversos

22.724 
72.546 

213.065 
45.915 

229.505 
79.629 
38.844 
43.322 

238.744 
70.014 
9.037 
9.643 

49.830 
20.714 
16.111 
5.936 
4.595

25.143 
158.238 
131.949 
125.172 
293.193 
13.343 
23.662 
42.900 

263.732 
83.581 
15.611 
24.258 
92.044 
7.592 

23.299 
2.788 

30.837

a médias nos períodos
FONTE: Banco Central, Boletim Mensal vários números.

1.9- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

deste capítulo que o1 ongoPode-se perceber ao

um papel importante noinvestimento direto sempre cumpriu

ainda queeconomia brasileira, adesenvolvimento da

fluxos privados de capitalimportância relativa destes nos

70,país tenha declinado durante os anosdestinados ao

financiamentos passam a serempréstimos equando os

preponderantes.
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década de 50 foram decisivos enquantoDurante a

estímulos à entrada de capital de risco as elevadas taxas de

a proteção do mercado doméstico e os incentivoscresciment o,

concedidos pelo governo. A nível int ernacional foi

fundamental o esgotamento de certos mercados nas economias

centrais, o que fez com que o investimento no exterior

aparecesse como uma alternativa atraente.

Nos anos 60, ou riais espec i f ic amen t e até 1968, observa-

redução bastante acentuada do interesse pelo Brasil.se uma

A incerteza política, as mudanças constantes na legislação

relativa ao capital estrangeiro e o desempenho desfavorável

da economia em termos de crescimento não estimularam novas

inversões no país.

Com a recuperação iniciada em 1968 e a volta da

fluxo de investimentosestabilidade nas regras do jogo o

volta a crescer .

1982 observa-se uma reversãoFinalmente, a partir de

até então observadas. Abrusca das tendências positivas

investimentos cai sistematicamente e as remessasentrada de

formando um quadro novo onde pelade lucro se elevam,

desenha-se de forma tão marcada oprimeira vez na história

desinteresse pelo país.
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CAPÍTULO a EMPRESAS MULTINACIONAIS E INVESTIMENTO

DIRETO:ASPECTOS TEÓRICOS

2.1.INTRODUÇSQ

0 presente capítulo tem como objetivo discutir as

diversas formulações preocupadas em identificar e avaliar os

fatores que levam as empresas a operar e controlar

atividades produtivas em um ou mais países. De forma mais

precisa, pretende argumentos teóricosexaminar os e

empíricos oferecidos para explicar a decisão de produzir no

< JL >exterior.

Além da preocupação com o porque da produção no

exterior busca-se examinar ainda, de que forma a literatura

existente tratou a questão da direção da expansão a nível

internacional, ou seja, a determinação dos locais de destino

dos fluxos de capital produtivo.

Dessa forma, foram selecionados aqueles trabalhos que

pareciam dar resposta às inquietações.aqui levantadas.

(i) Embora rião se possa considerar a expansão internacional 
das empresas e o investimento direto de um país no resto do 
mundo como estritamente iguais, essa diferenciação não será 
levada em conta, 
maior parte
estat.ísticos disponíveis de investimento e sua remuneração 
são geralmente publicados por país e não por empresa.

Isso porque, as multinacionais dão conta da
dadosrea1izadodo investimento e os
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Q leque de esquemas explicativos será dividido em 8

grupos de acordo com os fatores apresentados para a decisão

de localizar as atividades Sãoprodutivas no exterior. < K >

eles:

1) o enfoque dos determinantes internos à firma

2) o enfoque das vantagens especiais

3) o enfoque eclético

4) o enfoque do excesso de acumulação

5) o enfoque do ciclo do produto

6) o enfoque da reação oligopolista

7) a teoria de Aliber

B) a teoria do "portfolio“

2.2 0 ENFOQUE DOS DETERMINANTES INTERNOS A FIRMA

Esse primeiro tipo de abordagem foi elaborado por

Penrose (1956), estando sua argumentação básica ligada a sua

crescimento da firma desenvolvida de formateoria de

completa e sistemática em 1959 < a > .

Procurando entender o processo de expansão da firma

que passa a ser vista como umaPenrose redefine a mesma,

“unidade autónoma de planejamento administrativa, cujas

em outras resenhas sobre o 
grande qualidade:

(2) Para aqueles interessados 
assunto existem trabalhos de 
(1973), STEVENS (1974) e HUFBAUER (1975).

DUNNING

de la(3)E.T. PENROSE, (1959), Teoria del crescimiento 
empresa, Aguillar, Madri, 1962.
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estão relacionadas e coordenadas"<4>. A firma seria um

conjunto de recursos produtivos no sentido de que

existiriam inúmeras combinações potenciais alternativas

destes recursos que, se percebidas, conduziriam a sua

expansão. Existiria, assim, um poderoso estímulo interno à

expansão das firmas que se manifestaria através do processo

de diversificação da produção ou da penetração de mercados

externos.

O investimento externo teria, dessa maneira, como moto

básica a própria dinâmica de crescimento da firma, surgindo

do seu processo endógeno de expansão. Efetivamente não

deveria haver diferença substancial entre a expansão no

próprio país e a produção em outros países. Apenas os riscos

associados ao segundo tipo.de empreendimento seriam maiores,

assim como os lucros no caso do investimento ser bem

sucedido.

Deve ficar bem clara a importância que os recursos

internos à firma têm dentro da formulação de Penrose. Isso

sucesso da firma em aproveitar as oportunidades deporque o

expansão dependem em qranrlp parte desses elementos internos:

conhecimentogerencia1experiene ia, capacidade e

tecnológico. No caso das firmas que se dirigem aos mercados

importância é potencializada, uma vez queexternos essa

(4) PENROSE (1959), p.18.
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estas podem contar com os recursos e experiências das

empresas matrizes.

Deve-se ressaltar existe, a i nda nãoque que

exp1icitamente, associação entre a realização deuma

investimento no exterior e a posse de algum tipo de vantagem

pelas firmas. Com isso observa-se na formulação de Penrose

as bases do que ficou pósteriormente conhecido como enfoque

das vantagens monopolísticas ( item 2.3).

A principal limitação da análise está ligada à ênfase

excessiva dada aos determinantes internos do processo de

expansão das empresas em direção ao exterior. Ao fazê-lo a

autora deixa de lado alguns elementos importantes ligadas às

condições externas, como os mercados com os quais as firmas

se relacionam, as perspectivas com relação aos mesmos, entre

seriam fundamentais não só na tomada de decisãooutros, que

mas especialmente de localização.

Por fim, cabe ressaltar que grande parte da discussão

desenvolvida por Penrose é voltada para a avaliação dos

efeitos do investimento direto no exterior sobre o balanço

de pagamentos das países exportadores e receptores de
tcapital.

47



2.3. 0 ENFOQUE DAS VANTAGENS ESPECIAIS

Esse tipo de abordagem •foi elaborado inicialmente por

Hymer em sua tese de doutoramento apresentada em 1960<o>,

sendo pósteriormente adotada e desenvolvida por outros

autores como Kindleberger (1969) e Caves (1971, 1902).

A ideia todos os autores é a de que as firmascomum a

passam a operar no exterior porque detêm a posse de algum

em relação às firmas do país notipo de vantagem especial < <s> >

qual desejam investir, com o que compensam os inconvenientes

sua condição de estrangeira:naturais de falta de

políticasconhecimento do ambiente, nacionaisnovo

discriminatórias, dificuldades de coordenação à distância.

Essas vantagens resultariam do domínio de melhores

conhecimentos técnicos, da posse de um produto diferenciado,

de maiores facilidades de finaneiamento,de um sistema de

distribuição mais articulado. Somente a posse dessas

â firma estrangeira enfrentar asvantagens permitiria

desvantagens inevitáveis com que se defronta quando passa a

conhecido, podendo assim competiroperar num espaço menos

eficazmente com as empresas locais.

(5) S. HYMER (1976) The International operations of national 
firms :
in Economics, 
doutorado em 1960.
(6) A estas vantagens especiais Hymer denomina "unique 
assets" e Caves "intangible assets" .

a study of direct foreign investment, MIT Monographs 
14, originalmente apresentada como tese
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Na medida em que existem imperfeições de mercado

associadas a essas vantagens monopolísticas, a produção no

exterior aparece corno a -forma mais lucrativa de explorar os

rendimentos daí resultantes.

Hymer aponta, ainda, como elemento importante na

explicação do investimento no exterior o que -ficou conhecido

como “investimento defensivo". A pressão competitiva seria

um estímulo importante, na medida em que o risco de

implantação de um competidor no país estimularia a

instalação no exterior como fazer face aforma de

CDncorrência<7> .

Kind1eberger, por sua vez, procura discutir mais

detalhadamente em que consistem estas vantagens especiais,

(7) Deve-se ressaltar que este trabalho de Hymer, embora 
tenha sido extremamente frutífero, 
origem a uma série de outras formulações

no sentido de que deu 
extensivas ou

está longe de ser a única 
dada ao tema pelo autor. De fato, esta

de sua dedicação ao estudo

complementares a 
contrib i u j. ç ao
corresponderia à primeira etapa 
da internacionalização da produção. A segunda inicia-se com

sua

para a Inglaterra, onde conhece Robert Rowthorn com
multinational

sua ida
( "The1970um artigo 

international oligopoly
emquem escreve 

Corporation and 
chal lenge" ) , que 
encarar os efeitos das 
países nos 
subdesenvolvidos. Se 
instrumentos de 
capacidade empresarial 
negativos, na 
influenciam o

the non-american 
representaria um marco na sua forma de 

empresas mu1tinacionais sobre os 
quais passam a atuar, em especial

então eram vistas como
os

estas até
transferência de capital,

passam também a encarnar 
medida em que alteram os padrões de consumo e 
estilo de industrialização e, principalmente, 

o poder das Nações-estado de 
â capacidade que tem de se

tecnologia e 
efeitos

na medida em que limitam 
controlar suas economias devido 
desvencilhar de regulamentações e 
monetárias adversas.

políticas fiscais ou
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que segundo ele teriam quatro origens básicas: imperfeições

nos mercados de bens ou -fatores, economias de escala e

existência de intervenção por parte do governo.

As vantagens presentes no mercado de bens resultariam

da diferenciação de produto, capacidade gerencial e

exercício de propagandas eficientes. No que se refere ao

mercado de fatores as vantagens seriam determinadas pela

posse exclusiva de conhecimentos tecnológicos, garantida por

patente ou segredo industrial e facilidade de acesso ao

mercado de capitais.

As economias de escala internas e externas resultariam

integração horizontal e vertica1 respectivamente.na

Kindelberger dá mais atenção a estas últimas, chamando

atenção para o fato de que neste caso a vantagem sobre as

. demais firmas com mesma tecnologia, habilidade gerencial e

acesso ao capital adviria da proteção contra interrupções no

fluxo de fornecimento.

Já as políticas governamentais criariam estímulos se

algumas das vantagens anteriores já existissem. Neste caso,

e políticas de substituição dea imposição de tarifas

importações estimulariam o “investimento defensivo".

procura identificar estruturas deCaves, finalmente,

direto. Associa osmercado e categorias de investimento
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oligopólios diferenciados a investimento no exterior de

tipo horizonta1, ou seja, aqueles que se referem ã mesma

linha de produtos produzidos no país de origem. Por outro

oligopólioslado, identi-fica não diferenciadosos a

investimentos diretos verticais, ligados à produção de

matérias-primas ou outros insumos.

ú aos determinantes dos investimentos horizontais que

Caves confere maior atenção. Dentre as vantagens possuídas

indiistr iaspelas oligopolistas diferenciadas a que

responderia pela sua decisão de investir no exterior seria a

diferenciação de produto. Este tipo de empresa possui em seu

país de origem um estoque de inovações de produto que a

permite competir no mercado externo sem incorrer nos custos

de pesquisa para a produção de novas mercadorias e sem se

defrontar com os riscos inerentes à -fabricação de um novo

* produto. 0 mesmo é verdadeiro no. caso da diferenciação ser

A empresa multinacional pode transferirapenas subjetiva.

também a propaganda desenvolvida no país de origem o que,

amplo conhecimento sobre o "marketing" do produtoaliado ao

que possui, permite a adaptação do mesmo aos gostos dos

consumidores locais sem custos adicionais substantivos. Um

seria a alta taxa de gastos emdeterminante complementar

vez que estes estão empesquisa e desenvolvimento, uma
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grande medida associados à descoberta de novos produtos ou

desenvolvimento dos já existentes < ra >

A teoria das vantagens específicas á firma tem como

grande mérito ver o investimento direto como um fenômeno

resultante das imperfeições de mercado decorrentes da posse

de algum tipo de vantagem monopo1ística ou o1igopo1ística.

Contudo, apresenta algumas limitações. Pode-se de fato dizer

vantagem especial é uma condiçãoque a posse de uma

necessária mas não suficiente realização depara a

investimento direto no exterior. Ela de fato caracterizaria

as empresas que se dirigem ao exterior, uma vez que estas

são em sua grande maioria oligopolistas. Neste sentido, o

enfoque eclético a ser analisado mais a frente lhe é

comp1ememtar, oferecendo a resposta do porque a exploração

da vantagem monopolística se dá via investimento direto e

não através de exportação ou 1icenciamento.

E.4. 0 ENFOQUE ECLÉTICO

Tal tipo de abordagem, formulada por Dunning (1976), é

denominada eclética porque procura integrar as teorias do

exceção teórica possível, Caves aponta o caso da 
operando em um mercado oligopolista não 

diferenciado que apresenta recursos internos num montante 
superior àquele necessário para sua expansão a uma taxa que 
maximize seu lucro no mercado doméstico. Somente neste caso

ocorrer claramente na

(8) Como 
grande firma

poderia
ausência de diferenciação. Tal formulação antecipa as idéias

pósteriormente, o núcleo básico da teoria do

o investimento externo

que formariam, 
excesso de acumulação da firma (item 8.5).
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comércio, do investimento direto no exterior e da concessão

de licenças.

□ autor utiliza a teoria da interna 1ização inicialmente

desenvolvida por Coase (1937) para explicar o investimento

doméstico, passando a aplicá-la numa dimensão internaciona1.

A concepção básica é a de que algumas atividades não podem

ser coordenadas de -forma e-ficiente pelo mercado devido à

presença de imper-feições. Diante disso, as -firmas procuram

por seus própriossubstituir esses mercados externos

mercados internos, ou seja, as firmas passam a internalizar

a alocação de recursos.

decisão das empresas de passar a produzir noA

exterior estaria ligada a dois. elementos básicos-. "às

vantagens comparativas de propriedade em relação às firmas

do país hospedeiro e às dotações locacionais comparativas

dos países de origem e do país receptor H < «p >

espec í ficas sejavantagensdeEmbora a posse

parte das firmas de produzir noimportante, a decisão por

creditada única e exclusivamente aexterior não pode ser

exploração dessas vantagens poderia seelas. Isso porque a

a forma de concessão de licenças ou via exportação.dar sob

estaria ligadapela produção no exteriorA escolha

"ao desejo e habilidade destas empresas paraessencialmente

(9) DUNNING (1976), p. 395.
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internaiizar as vantagens resultantes dessa posse, e ao -fato

de que servir um mercado externo através da produção externa

confere o único benefício deste tipo II < 1. o >

A opção internaiizaçãopela colocar ia,se

primeiramente, quando da presença de imperfeições de mercado

relacionadas a atividades onde os custos de transação são

altos e existem riscos e incertezas sobre as condições

■futuras do mercado. De especial interesse no caso do

é a produção de tecnologia, caso em. queinvestimento direto

além dos elementos anteriores está em jogo a própria questão

da valoração da tecnologia a ser transferida. Neste caso, a

ausência de nos quais se pudessemercados perfeitos

transacionar essa "vantagem comparativa", acabaria por levar

à interna 1ização exteriorinvestimento no eme ao

substituição ao 1icenciamento.

de penetração do mercado dasA mudança na forma

a produção no exterior decorreria, por suaexportações para

face a existência devez, da decisão de internaiização

polí tica1ocacionais-mudançasdeterminados fatores na

governamental, custos diferenciados dos fatores nos diversas

países, etc.

Dunningd i zer procuraCone 1uindo, pode-se que

complementa ou amplia aqueladesenvolver uma abordagem que

<J.0> DUNN ING (1976), p. 40S.
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expressa pelo en-foque das vantagens específicas. Percebe que

a simples posse dessas vantagens pelas firmas não é

suficiente para estimular a produção no exterior. Condições

a interna 1ização dessas vantagens devempara que se efetue

estar presentes, caso contrário a concessão de licenças

prevalecerá sobre a decisão de investimento no exterior. Do

mesmo modo, devem existir fatores locacionais específicos

que tornem mais atraente a produção no exterior do que a

simples exportação.

Contudo, a questão de onde produzir fica sem resposta,

o que torna a importância desse enfoque restrita às análises

setoriais.

2.5. □ ENFOQUE DO EXCESSO DE ACUMULAÇÃO DA FIRMA

Guimarães (1982)(1975)Coutinho procurarame

deconcepções a teoriapartir dadesenvolver suas

Steindl(1952) sobre a dinâmica de acumulação oligopolista e

de concentração da economia americana na décadado processo

tronco teórico explica asde 20. A utilização desse mesmo

semelhantes contidas nos doisformulações extremamente

trabalhos.

relaxam a hipótese steindeliana de ausênciaOs autores

pósteriormenteconsideradade relações com o exterior

e infundada pelo próprio Steindl ,extremamente restritiva
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que a-firrna ...os investimentos diretos no estrangeiro

podem, também, oferecer uma saída para uma situação

oligopolista estreita"<1A>.

A concepção básica é a de que o investimento direto no

exterior decorre de um potencial de crescimento por parte

das -firmas superior á taxa de expansão de seus mercados

domésticos, aparecendo como escoadouro para o excesso de

acumu1 ação.

O trabalho é, ainda,de Coutinho marcado pela

in-f luênc ia importante das -formulações desenvolvidas por

Hymer. Dessa •forma, ele a-firma que a decisão de produção no

exterior é preferível às outras alternativas para um excesso

de acumulação ( d i ver s i i i cação, crescimento através de -fusões

ou crescimento -financeiro e cong 1 omeração) quanto maior o

vantagens monopolísticas* grau de (tecnologia superior

registradas,protegida por patentes, uso de marcas

d i-f erenc i ação de produtos, etc.) que os oligopol istas têm

Nacompetidores potenciais exterior.sobre seus no

realidade, a produção internacional seria um "meio de

capitalizar em escala internaciona1 a vantagem do capital

monopolista do controle do progresso técnico, de inovações

de produto e a constelação de outras vantagens que resultam

"umaspectos -formariamAmbos osdaquela liderança".

casamento dialético da teoria schumpeteriana de inovaçao com

(ii) Introdução ao livro de 195E, escrita em junho de Í976, 
p . 7 e 8 .
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a teoria de Steindl da maturidade capitalista para explicar

como -forças o1igopo1istas conduzem à internacionalização do

oligopólio ■i < j.e > .

Guimarães, por procura mostrar como osua vez,

esgotamento paulatino das alternativas para o excesso de

acumulação acaba por levar à internaciona1izaçao da

produção.

Diante da expansão insuficiente de seu mercado face a

acumu1 ação interna, firma vislumbrar iasua a como

alternativa primeira o movimento para além de seu mercado

corrente através da exportação para novos mercados. Os

estímulos para tal seriam tanto maiores quanto mais as

demais alternativas de escoamento se mostrassem temporárias

ou inviáveis.

No que se refere à diferenciação, a realização de

gastos com pesquisa e desenvolvimento reduziria o potencial

tanto através da redução de parte dos lucrosde acumulação,

acumulados pelo aumento dos custos, quanto pela expansão da

demanda que propicia. No entanto, a firma ao criar um

produto novo aufere durante determinado tempo lucros

extraordinários. Dessa forma, a diferenciação teria um

efeito líquido indeterminado. Embora implique em custos, os

<1S> COUTINHO (1975), p. 116/7.
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lucros resultantes podem fazer com que o problema do

potencial de crescimento excessivo seja até mesmo ampliado.

No caso do processo de diversificação das firmas abre-

se, efetivamente, de soluçãouma possibilidade ma i s

definitiva, na medida em que a firma passa a operar além de

seu mercado corrente. Devido aos custos e riscos envolvidos

a firma pode, contudo, preferir continuar com sua linha

produtos ao invés de se engajar numatradicional de

atividade diferente <13)

Do mesmo modo que a exportação de mercadorias, a

exportação de capital (investimento direto no exterior) é

impulsionada pela necessidade de se encontrar escoadouros

à expansãoacumulação superior do mercadopara uma

oligopolísticacompetiçãodoméstico. □ deprocesso

responderia pela escolha da segunda alternativa. A proteção

de um mercado pelo estabelecimento ou aumento de tarifas

resultante da competição entre produtores estrangeiros e

locais e a existência de importantes vantagens competitivas

resultantes da proximidade do mercado (adaptação do produto

á demanda, custos mais baixos de atendimento aos clientes,

etc.) agiriam como poderosos estímulos ao investimento

direto, especialmente se o impulso inicial já tiver sido

dado por um dos rivais.

(13) Observa-se aqui a influência marcante, reconhecida pelo 
próprio autor, 
crescimento das firmas.

de Penrose sobre o processo deda concepção
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Como resume Guimarães: "A exportação de mercadorias e a

exportação de capital pela -firma correspondem simplesmente a

estágios diferentes doformas e processo de contínua

expansão do capital H < A. A >

As teorias anteriormente resenhadas, enquadradas no

Organização Industrial, compartilham genericamentemarco da

da ausência completa em suas análises dos elementos que

distribuiçãodeterminam a espacia1 do investimento.

Negligenciam o fato de que a produção ocorre ern espaços

geográficos cujas diferenças em termos de potencial de

crescimento, estabilidade política, etc. são de importância

primordial na decisão das empresas.

A exceção seria dada pelo trabalho de Coutinho marcado

em discutir, também, a distribuição dopela preocupação

estoque de investimento direto entre os vários mercados

externos.

Assumindo como um dado as aberturas dos mercados, que

estaafirmapoliticamente ,estbalecidasser iam que

distribuição seria determinada pelos tamanhos de mercado sob

duas condições:

mercados regionais altamente integradosi)a de que os

fossem considerados um mercado único.

<i4> GUINARDES (1982), p. 82.
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S)a de que os mercadas muito pequenos (abaixo do

tamanho de planta mínimo e-ficiente) só conseguem atrair

investimentos diretos através de medidas altamente

protecionistas.

Ao associar a estabilidade social e política ao

crescimento passado e -Futuro da economia considera, ainda,

esse -fator como um elemento complementar na decisão de onde

realizar a produção no exterior.

Embora represente um avanço em relação as demais

Formulações, a centralização no tamanho do mercado chama

atenção para apenas uma das características das economias

as tornam atraentes, como revelareceptoras que a

experiência de países com grandes mercados e presença

inexpressiva de capital estrangeira e vice-versa.

E.6. □ ENFOQUE DO CICLO DO PRODUTO

ligado especialmente ao nome deEste enfoque está

e tem como ponto básico a visão de que oVernon (1966)

deslocamento da produção em direção ao exterior ocorreria de

acordo com as transformações sofridas pelo produto desde sua

um ciclo: produto novo, produto madurocriação, descrevendo

e produto padronizado.
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Quando ocorre o lançamento de um novo produto, sua

produção é realizada inicialmente no seu país de origem < JLCT >

Isto porque neste estágio o produto está pouco padronizado,

existindo uma certa indeterminação no que se refere aos

insumos e uma -falta de consolidação do processo de produção,

estaria sujeito a modificações. Do mesmo modo, asque ainda

caracter í st icas -finais do produto ainda não estariam bem

definidas. Tudo isso faria com que o fundamental fosse a

comunicação rápida do produtor c1ientes,com seus

fornecedores e até concorrentes ma i ormesmo e a

flexibilidade possível no que se refere aos diversos tipos

de insumos que poderiam ser utilizados na produção. Nessa

fase inicial as considerações relativas à localização são

mais importantes que a análise dos custos dos fatores e

a produçãotransportes, ficando restrita ao mercado

dornéstico.

Num segundo momento, quando passa a haver um certo grau

de padronização, tanto no que se refere às características

essenciais do produto quanto no que diz respeito aos seus

métodos de produção, as incertezas relacionadas à operação

da unidade produtiva são reduzidas e começam a ter peso as

decisões de ondeconsiderações relativas ao custo nas

produção continuará, no entanto, a ser efetuada 

no mercada doméstico e as relações externas continuarão a se

produzir . A

duasapresentar iam 
lugar propício para o 

níveis de renda e

(15) Segundo Vernon os Estados Unidos 
condições que o tornariam um 
aparecimento de novas tec.nolog ias : altos 
altos custos unitários de mão-de-obra.
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realizar através de exportações, enquanto o custo marginal

da produção acrescido do custo de transporte dos bens para o

mercado externo -for inferior ao custo médio de produção no

exteriar.

Finalmente, quando o produto torna-se totalmente

padronizada e consolida-se a definição precisa do processo

produtivo, a exportação é substituída pela produção no

exterior. A informação transforma-se numa questão menos

importante e passam a prevalecer, na tomada de decisão, os

custos de mão~de-obra, matéria-prima e transporte. Nesta

fase pode ocorrer, inclusive, a exportação do produto maduro

para os países de origem de seu desenvolvimento. Estes

continuam, contudo, a exportar os produtos novos, explorando

os lucros monopolísticos resultantes de seu domínio sobre a

tecno1ogia.

A política governamental também desempenha um papel

importante na formulação de Vernon. Esta poderia atuar de

precipitar a passagem da exportação para a produçãoforma a

externa, acelerando a ordem natural descrita pelo ciclo do

produto. A proteção de um mercado local até então livre de

qualquer regu1amentação anteciparia a decisão das firmas

que agiriam no sentido de garantir participações em mercados

anteriormente atendidos por exportações, ainda que não se

tenha consolidado a maturação do produto.
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A teoria de Vernon poderia ser considerada uma teoria

das vantagens comparativas numa roupagem dinamica, onde as

decisões não se limitam somente às dotações de -fatores mas

também a mudanças nas condições de produção e demanda. 0

caráter de desigualdade implícito, porém, permanece o mesmo,

só que agora assentado sobre novas bases. Os países de

origem detêm o domínio científico e tecnológico da produção

de novos produtos, enquanto os países receptores não,

limitando-se à condição de bases de produção onde apenas se

aprende a usar uma tecnologia já desenvolvida.

No que se refere á direção da expansão no exterior,

pode-se dizer que o elemento determinante nesse sentido para

Vernon é a densidade do mercado, na medida em que sua

concepção se baseia nas empresas inovadoras produzindo

produtos novos com altas elasticidades renda da demanda.

políticamudançaqualquerDessa excetoforma, na

esperar um movimento inicial dasgovernamental, dever-se-ia

paísesdireção demaisamericanas aosemempresas

em seguida em direção aos países emdesenvolvidos e

desenvolvimento onde a renda é altamente concentrada.

2.7. □ ENFOQUE DA REAÇ20 OLIGOPOLISTA

Knickerbocker (1973) chama atenção para a existência de

processo dedistintasfasesdois momentos noou
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internacionalização da produção. Q primeiro, ligada aa

em direção à produçãoavança inicial exterior,no

corresponder ia ao movimenta da primeira ou primeiras

subsidiárias, sendo denominado por isto "investimento

agressivo". Para este tipo de investimento a teoria do ciclo

do produto constituiria uma boa explicaçáo. □ segundo

associado à reação das demais subsidiárias que seguiriam as

pioneiras, corresponderia ao "investimento defensivo", é aí

que Knickerbocker concentra seu esforço de entendimento,

procurando identificar as forças que, uma vez iniciado o

processo de expansão em direção ao exterior, irão agir sobre

o comportamento das demais firmas.

Para tanto utiliza a concepção de reação oligopolista,

que corresponde ao conjunto de movimentos da firma para

compensar a ofensiva das firmas rivais num- determinado

as empresas responsáveis pelo movimentomercado. Para

pioneiro em direção ao exterior, as incertezas envolvidas e

os custos incorridos são mais altos. h medida em que as

dificuldades iniciais são vencidas, a empresa adquire uma

certa experiência e aprendizado que lhe permitem realizar

continuamente novos avanços em direção ao exterior. Se o

rivais dessas empresas, as pioneirasmesmo ocorre para as

tipo de benefício, uma vez queacabam não auferindo nenhum

cada uma de suas concorrentes está crescentemente capacitada

a responder a suas ameaças de forma mais decisiva que antes.

incerteza por risco. As rivaisO resultado è uma troca de
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•ficam á altura das pioneiras em termos de capacidade de

explorar as novas oportunidades externas, sendo os ganhos

(ou perdas) de umas acompanhadas no mesmo grau pelos das

outras.

Decorre daí que a atitude mais prudente é sempre

responder às ações dos rivais. A concretização de um

movimento correspondente é o "prémio" que as -firmas tem de

pagar para que a manutenção do equilíbrio competitivo se

perpetue e não se fique atrás na concorrência por novos

mercados. As firmas estão dispostas a pagar esse "prémio"

porque ele é declinante, dado que o custo marginal de cada

avanço em direção ao exterior tende a decrescer a cada etapa

cumprida. A razão principal para isso se liga, no entanto,

ao fato de que os custos de conter os movimentos das firmas

calculáveis com uma certa precisão, o que já nãorivais são

ocorre com os custos de não conte-los de forma nenhuma que

pode significar, em última instância, a perda do mercado.

é a isso que Knickerbocker denomina "estratégia de

minimização de risco". A atitude mais cautelosa por parte da

firma, ou seja, aquela que envolve o menor risco é sempre
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responder o mais rapidamente possível aos i nvestimentos

externos dos rivais<i6>•

As -firmas que mais respondem aos movimentos de suas

rivais são as de industrias de alta concentração de

vendedores, aquelas onde a propaganda é uma -forma expressiva

de concorrência e aquelas não muito d i vers i-f i cadas . No diz

países, a concentração de entrada seria tantorespeito a

maior quanto maior o crescimento do mercado, -ficando o

tamanho do Também seriamercado num segundo plano.

importante o grau de estabilidade sóc io-pol í t ica . Assirn,

ainda que um mercado apresentasse uma perspectiva de amplo

demanda, as empresas só atuariam em bloco nocrescimento da

caso deste mercado apresentar um clima relativamente estável

para o investimento.

2.8. A TEORIA DE ALIBER:

Aliber (1978) procura explicar o padrão de investimento

no exterior, manifestando claramente uma preocupação com a

determinação dos países de origem e destino do capital,

levando em conta o fato de que este ocorre em áreas

monetárias distintas.

(16) Para estabelecer as firmas e os países 
"investimento defensivo" é mais ■ marcante, 
define um "índice de concentração à entrada" (ECI) que daria 
a medida da reação oligopolista com base na observação do 
número de subsidiárias americanas que se estabeleceram no 
exterior durante um determinado período de tempo (3,5 e 7 
anos) .

em que o 
Knickerbocker
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Isto faria com que o mercado associasse aos fluxos de

renda denominados diferentes moedas taxas deem

capitalização diferenciadas em virtude de dois fatores:

mercado exige um "prémio" para aceitar o risco dei> o

câmbio, de modo que a diferença nas taxas de juros dos

ativos refletiria, além da expectativa de desvalorização,

um "prémio" para fazer face á incerteza sobre esta mudança

("currency premium").

viés existente no£> o mercado que faria com que os

ativos do país hospedeiro estivessem sujeitos ao "currency

premium" enquanto os ativos do país de origem não, revelando

a preferência do mercado pela posse de ativos denominados em

certas moedas.

! Como resultado, as firmas de áreas monetárias fortes
;

seriam capazes de tomar emprestado a custos mais baixos e

lucros daí rea1izarresultantesutilizar paraos

áreas monetárias mais fracas a taxas deinvestimentos em

A partir dessajuros mais altas que as firmas locais.

conclui que, genericamente, deve-seargumentação Aliber

esperar que o investimento direto flua das áreas de moeda

forte (onde as taxas de capita 1ização são mais altas) para

de moeda mais fraca(onde as taxas de capita1izaçãoas áreas

são mais baixas).
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Quanto maior o tamanho do prémio sobre a moeda local,

maior a vantagem relativa que o investidor externo teria

sobre as firmas locais, isto é, quanto maior a dispersão nas

taxas de capitalizaçao maior o incentivo para o investimento

direta no exterior.

Isto explicaria, por exemplo, porque se proliferou de

forma tão acentuada a presença de empresas americanas no

nas décadas de 50 e 60. As taxas deexterior, especia 1mente

capitalização associadas a ativos denominados em dólar eram

maiores do que as taxas de capita 1ização associadas a ativos

denominados em outras moedas, o que revelava a preferência

do mercado pelos primeiros.

Na ausência de áreas monetárias diferenciadas, o

problema do investimento direto se reduziria a uma simples

questão de localização. Neste caso, o fator determinante

seria o nível das tarifas cuja magnitude guardaria uma

relação direta com a produção no exterior.

Na verdade, a formulação de Aíiber corresponder ia a uma

"takeover", uma vez que estabelece as condiçõesteoria de

segundo as quais o valor das firmas de certos países se

apresentam depreciados ou superestimados diante do valor das

firmas em outros países. Determina a natureza da diferença

dosf i rma par teavaliação dava 1 ordode por

investidores,definindo a partir dai quais serão os países de
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origem e destino do capital ou quais países terão condições

de encampar as -firmas de outros.

Aliber põe em destaque, pela primeira vez, os efeitos

das mudanças nas taxas de câmbio sobre os fluxos de

investimento direto, dando relevância a um componente

adicional na determinação do destino do capital, que não é

único nem mesmo determinante em dados momentos. Sua

concepção teria, ainda, como desvantagem o fato de não dar

conta do investimento direto cruzado entre países.

E. 9. A TEORIA DO “PORTFOLIO" < 1-‘r> :

Este último tipo de abordagem procura explicar a

decisão das firmas de manter ativos no exterior com base na

teoria de seleção de "portfolio" desenvolvida por Markowitz

(195E) e Tobin (1959).

As firmas não estariam preocupadas somente com o

mas também com a estabilidaderetorno de seus investimentos

suas escolhas estariam baseadas nas suasdeste, com o que

a retorno e risco dos diversospreferências com respeito

ativos alternativos disponíveis , tanto internamente quanto

externamente.

ao enfoque de “portfolio" será 
na medida em que este tipo de 

para a estimativa empírica da 
capital que compõe o quarto

exposição relativa
forma mais extensa, 

uti1izado 
fluxos de

(17) A 
feita de 
abordagem será 
reorientação dos 
cap í tulo.
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2.9.1. UMA BREVE APRESENTAÇÃO DO MODELO GERAL

Os investidores, ao construírem seus "portfolios", 

teriam a opção de manter sua riqueza sob a -forma de moeda ou

não monetários. Cada uma das combinações dediversas ativos

ativos escolhida seria caracterizada por uma taxa de retorno

esperada e por uma medida de risco associada a este

retorno, que mediria a vulnerabilidade dos retornos em torno

de seus valores esperados. Como medida do retorno do

"portfolio" utiliza-se simplesmente a esperança matemática

possíveis e como medida do risco a variânciados resultados

dos retornos ou o desvio-padrão.

à com base nestas duas medidas que se dá a escolha

A seleção é -feita por* entre "port-f ol ios" alternativos < JLO >

investidores racionais aversos a risco, ou seja, por

investidores que tentam maximizar os retornos esperados de

"portfol ios" de forma consistente com níveis aceitáveisseus

de risco, ou minimizar o risco para um dado nível desejado

de retorno. 0 que importa é que os investidores veem o risco

como um elemento negativo e só aceitariam enfrentar um risco

o critério de decisão com 
da distribuição é 

retornas tenham uma distribuição normal, 
uma função de utilidade 

assimetria seria um el cimento

(18) Para que se possa definir 
base apenas nos dois primeiros momentos 
preciso, ou que os 
ou que os investidores tenham 
quadrática. Caso contrário, a 
importante a ser levado em conta.
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maior se houvesse a possibilidade de obter um retorno também

maior.

A partir dessa coleção de “portfoiios" a 1ternativos

disponíveis é possível estabelecer uma série de taxas de

retorno de equilíbrio às quais os detentores de ativos não

desejam mudar a composição de sua riqueza. □ sentido de

equi1íbrio é o de que àquelas taxas de retorno o risco para

o investidor é minimizado. 0 que possibilita isso é a

d i ver s i f icação do "portfolio", ou seja, a inclusão de um

número considerável de ativos diferentes no "portfo 1io".

Uma condição necessária para que haja redução no risco

total do "portfolio" é dada pelo grau de independência entre

o retorno do ativo em questão e o retorno dos demais ativos.

Os retornos dos estatisticamenteativos devem ser

* independentes um do outro; a correlação entre os seus

retornos deve ser nula. Na prática isso é extremamente

em que os retornos não sãodi-f í c i 1 , na medidamas

perfeitamente correlacionados (caso extremo em que a

pode reduzir a variância) há espaço paradi ver si -f icação não

< s. >o investidor ganhar com a escolha de mais ativos

(í9) A magnitude deste ganho depende do grau de
interdependência estatística entre os retornos dos
diferentes ativos e do número de ativos sobre os quais se 
espalha o risco, 
interdependência negativa)
número de ativos sobre os quais o investidor 
diversificar o seu "portfoiio", maiores as possibilidades de 
ganho via diversificação.

Quanto menor a correspondência (ou maior a 
entre os retornos e maior o

é capaz de
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Colocando em termos forma i s < eo 7 , de -forma genérica os

modelos baseados no enfoque de "portfolio" expressariam as

quantidades desejadas dos diversos ativos < K! i. y .como
*
Ai = f* (W,R i R i O m )01 iX t n i

*
= fa(W,R '»R iOr> ^Oi ,JL > r-* j

*
An = f r> ( W , R ,R .Ors) (í)Ox ,X l n i

onde :
*
Ai = quantidade desejada dos diversos ativos (i s

1 , . . . ,n)

= tamanho do "port-fol io" ou variável escala. QuandoW

se trata de um indivíduo esta variável é representada por

sua riqueza líquida

Vetor Ri = vetor de retornos. Representa o retorno

ativos do "portfolio".esperado dos d i -ferentes

vetor de riscos. Representa os riscosVetor o±

associados a cada um dos ativos.

supõe-se que estas -funções sáo homogéneas deEm gera 1,

(EO) Baseado em BRYANT (±975).
(Ei) De -fato,
obrigações (passivos). No
definidas funções de demanda de estoques e no 
funções de oferta de estoque. No texto só serão considerados

caso de passivos onde se lê

a decisão pode se dar tanto entre ativos como 
primeiro caso estariam sendo

segunda

os ativos, de modo que no 
retorna deve se entender custos.
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grau 1 com respeito â variável escala < ee > o que resulta

em :
*

A*. = g*(R i Rn i(J,l i ,gn)WJL |

*
Aca — 9ta ( R *'Rn JL » ,°'n)WA /

*
An = 9n(R l Rn tO (1 i i0n>W (2)i. i

A partir daí uma equação explicando o -fluxo de

demanda por ativos pode ser obtida tomando as primeiras

direrenças de ambos os lados da equação:
*

,°n>AW +A Ai = gi (R ,R tf ±.JL I n t

WAg* (R jRojtf .tf») (2a)x » i. *

0 primeiro componente do lado direito mostra a mudança

na quantidade desejada de ativos resultante de uma mudança

medindo o e-feito de "-fluxo contínuo" dona riqueza,

crescimento do port-folio sobre os fluxos de capital. Este

efeito persiste enquanto a mudança na variável escala for

diferente de zero.

□ segundo componente mede o "ajustamento de estoque" do

"portfolia", associado a mudanças nos diferenciais de taxas

de retorno e risco. Tais mudanças irão conduzir a uma

(22) Uma série de testes foram realizados para averiguar 
esta hipótese, alguns dando suporte e outros rejeitando a 
mesma, com o que não existe evidência conclusiva sobre sua 
validade geral.
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realocação do "portfolio" existente, o que dá aos -fluxos de

capital daí resultantes um caráter de-finitivo.

Dessa concepção básica se desdobram duas versões

alternativas para a estimação dos -fluxos de capital

presentes na literatura empírica. A primeira, denominada

“teoria de -fluxo", utiliza como variáveis explicativas os

níveis de taxa de retorno e risco, ou seja:

AAi= -f (R • a*r.) <3),Rn,°i ■1 i

Esta -formulação não tem j ust i f i cat i va teórica, na

medida em que supor que uma mudança no estoque desejado de

t depende da taxa de retorno em t é inconsistenteativos em

idéia expressa teoricamente de que, dado o estoque decom a

riqueza, um "port -f ol i o" que está em equilíbrio só se

modificará como resultado de variações na taxa de retorno.

corresponde â "teoria de estoque", em que osA segunda

capital são relacionados a variações nas taxas de•fluxos de

retorno e risco e não a seus níveis absolutos:

,A(fn) (4),AR„,AoAAi = g (AR 1111

Embora essa -formulação não sofra dos problemas que

"teoria do fluxo", tem o defeito de ser incompletamarcam a

deixa de lado o "fluxo contínuo" aona medida em que

trabalhar com um nível de riqueza dado.
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No que diz respeito aos movimentos internacionais de

capital, a idéia é a de que como as taxas de retorno

externas são independentes das taxas de retorno domésticas,

ou mais precisamente, menos dependentes que as taxas de

retorno domésticas entre si, é sempre possível reduzir o

risco total do "portfolio" através da inclusão de ativos

modo, a di versi f icação do “portfolio"externos. Desse

incluiria também a possibilidade de manutenção de ativos no

exterior. 0 problema da escolha seria ampliado, passando a

incluir a maneira pela qual os investidores distribuem sua

riqueza entre ativos internos e externos e não só entre

diferentes ativos internos.

a demanda por ativos externos (B*) seriaNeste caso,

expressa por:

B^= f ( Rcí , R-f i òd # a-r» W) (i)

onde:

Rtí = retorno esperado dos ativos internos

R^ = retorno esperado dos ativos externos.

qc = risco dos distintos ativos internos

= risco dos distintos ativos externos

itensexp1icarDessa formulação, utilizada para

fluxosde capital assimindividuais da conta como os

desdobramentoslíquidos de capital, se seguem os mesmos

apresentada anteriormente.discutidos na formulação geral

também para os fluxos de capitalpode-se definirCom isso,
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entre países um modelo de fluxo ou estoque, conforme esteja-

se considerando estes como função dos níveis de taxas de

retorno e risco ou de variações nos níveis de taxas de

retorno e risco respectivamente. No primeiro caso a

ÂBt=í<respecificação seria R-f i &a i Q-r ) segundoe noa i

Ab(àRa, Ar^, , Aad ( Ad^, < esa >

2.9.2. TEORIAS DE "PORTFOLIO" E INVESTIMENTO DIRETO

No que se refere especificamente à relação entre teoria

de "portfolio" e investimentos diretos no exterior, deve-se

ressaltar que a incorporação do risco a nível de decisão

internaciona1 ainda está em sua infância. Contudo, existem

alguns trabalhos que valem a pena ser exan)inados<B4> .

Hartman(1979) desenvolveu um modelo de "portfolio" para

investimento direto exterior* explicar o seuno e

(23) Para os interessados em cr.íticas á formulação geral do 
modelo de "portfolio" aplicado a nível internacional ver 
LEAMER & STERN (1972).
(24) Aqui utilizam-se somente estes trabalhos por nao ter 
sido possível o acesso a outros artigos identificados na 
pesquisa bib1iográfica. Entre estes pode-se citar: STEVENS, 
G.V.C. Fixed investment expenditure of foreign manufacturing

firms:theoretical models and empirical 
Economic Essays, vol. 9, Spring,
United States direct investment in

political
Institutuion, 1969; STEVENS, G.V.C.

return on selection of foreign investments, mimeo,

affiliates of US 
evidence, Yale 
STEVENS, G.V.C.
America:some economic 
unpublished, Brookings 
Risk and

1969; 
Lat in 

determinants,and

1969; COHEN, B.J. Foreign investment by US corporations as a 
way of reducing risk, Economic Growth Centre Discussion 

151, Yale University, 1972; PAXSON,D.A. The
of multinational enterprises, 

Reading Discussion Papers in International
England, 1973.

Paper, n° 
theoretical diversification
University of 
Investment and Business Studies n° 6,
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finaneimento, assumindo que o risco é importante para os

proprietários individuais de ativos e não para as -firmas

individuais. Adota hipóteses simpli-ficadorascomo a

existência de somente duas regiões monetárias (Estados

Unidos e resto do mundo)j preocupação exclusiva por parte

dos proprietários de ativos com seus retornos em dólares e

•finalmente, que não existe inflação nos Estados Unidos.

A partir daí e com base na suposição de que o risco é

pela variânciaadequadamente representado do retorno,

estabelece que as empresas multinacionais operam de acordo

com os objetivos de minimização de risco dos proprietários

das firmas, sujeito a um retorno dado.

Em termos formais o problema seria minimizar

(i) x'Vx sujeito a x'm + (p - x'i) i^ = Mo

com a solução sendo

(E) x~ = X V-A (m-liu)

onde :

x sb vetor das quantidades de ativos com risco

V = matriz de variância dos retornos dos ativos com risco

m = vetor dos retornos médios dos ativos com risco

P= tamanho do "portfolio''

1 = vetor unitário

i^= retorno do ativo sem risco

M0= retorno médio do "portfolio" total
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x4* = "portfolio" ótimo (variância mínima) dado o retorno

médio Mo.

X = multiplicador de Lagrange

E com base nesta regra de decisão que os investidores

irão escolher como distribuir seus “port-foi ios" entre

empréstimos no exterior, investimento nos Estados Unidos e

investimento no exterior a partir de suas preferências

individuais, mas sempre operando de acordo com o princípio

de minimização de risco expresso anteriormente.

Um outro trabalho, ainda que não exatamente na linha

desenvolvida por. Markowitz e Tobin, que deve ser citado

pelas importantes contribuiçSes que oferece é o de Meza e

Ploeg (1987).

Segundo os autores, quando as decisões de investimento

de longo prazo são tomadas, os custos futuros de operação

são desconhecidos (os salários e preços de outros insumos

termos de moeda doméstica e as taxas de câmbioflutuarão em

Esta incerteza impede que o investidor saibasão voláteis).

"a priori" onde os custos futuros de produção serão menores.

Ao estabelecer plantas em vários países, a firma se capacita

pelo menos em alguma extensão a produção daía realocar,

dos custosresultante, face ao comportamento inesperado

futuros de produção.
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Ao contrário de Hartman, incentivoo para o

investimento internaciona1 está presente ainda que as firmas

sejam neutras a risco. Esta condição é garantida pela

existência de contratos futuros que permitem que a

estratégia de maximização de lucro seja seguida sem que a

firma incorra em qualquer risco.

As conclusões são as de que o benefício de estabelecer

plantas em diferentes países é tanto maior quanto menor a

correlação internaciona1 entre os choques marginais de

custo. Entretanto, ainda que esta correlação fosse perfeita,

através da produçãohaveria possibilidade de ganhos

internaciona1 desde que as flutuações de custos nos diversos

países fossem de variâncias diferentes. Além disso, quanto

demanda maior o estímulo âelasticidade damenor a

diversificação internaciona1 da produção.

Os autores também analisam a influencia da existência

de aversão ao risco por parte das firmas sobre suas decisões

Chegam â conclusão de que a diluição dode investimento.

adicional para a diversificaçãorisco oferece um incentivo

reforçando o motivo de f1exibi1ização dada produção,

produção no estímulo á internacionalização.
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2.10. TRABALHOS EMPÍRICOS

O objetivo desta última seção é alinhar alguns dos

empíricosmuitos trabalhos relacionados com a

internacionalização da produção, procurando mostrar que

variáveis foram identificadas como mais importantes na

explicação do investimento no exterior.

Serão selecionadas as contribuições mais difundidas,

constatando seus resultados sem entrar na questão dos

métodos utilizados para tal.

A primeira contribuição a ser contemplada é a de Horst

(1972). Sua preocupação é explicar a produção no exterior

quando estão ausentes diferenças interindustriais, ou seja,

procura determinar dentro da mesma indústria o que 1 eva

algumas firmas a investir no exterior e outras não. Como

resultado chega ao tamanho da firma como a influencia mais

significativa. Isso porque firmas maiores podem, devido às

maiores facilidades de finaneiamento, enfrentar os custos .

maisprodução no exteriorfixos envolvidos comna

operaçãotornando o risco inerente a essafaci1 idade,

relação diretarelativamente menor. Haveria, assim, uma

entre o investimento das empresas americanas no exterior e o

tamanho das mesmas.
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Caves (1974) vez, procura verificar opor suai que

produção no exterior a partir da contraposição de 

3 grupos de fatores usualmente apontados como importantes: a

explica a

ativos intangíveis,posse de economias multiplantas e

recursos empresariais. Ao testar esses fatores para as

firmas estrangeiras operando no Canadá e Reino Unido chega a

conclusão de que é a posse de ativos intangíveis o elemento

primordial na explicação do investimento direto no exterior.

Entre esses se destacaria a diferenciação de produto,

expressa pelos gastos de propaganda e intensidade de

pesquisa na indústria. As economias de multiplanta também

seriam importantes no caso do Canadá. Esses dois fatores

deixariam clara a associação entre presença de empresas

multinacionais e indústrias relativamente concentradas com

importantes barreiras á entrada, com consequente efeito

posse dessas vantagens emrealimentador uma vez que a

‘ relação às firmas potenciais (novas) faria com que o papel

das barreiras fosse reproduzido. A importância dos recursos

empresariais na explicação do investimento direto recebeu,

A conclusão,por sua vez, respaldo empírico insuficiente.

correlação positiva entre investimentoentão, seria de uma

externo e diferenciação de produto.

Scaper1anda e Mauer (1979) ao analisarem o investimento

americano na Comunidade Económica Europeia procuraram testar

estimuladores da produção noos seguintes fatores enquanto

mercado do país receptor dotamanho doexterior: o
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investimento, o crescimento económico deste mercado e a

proteção tarifária. Como resultado, obtiveram que o tamanho

de mercado é o único determinante estatisticamente relevante

pa^ra explicar o investimento externo direto. 0 crescimento e

as discriminações tarifárias foram rej eitados por não se

apresentarem como estatisticamente significantes no período

considerado.

Para avaliar o efeito da criação do Mercado Comum

Europeu sobre o fluxo de investimento americano, foram

o período anterior efei tas aná1ises separadas para

posterior â criação do Mercado Comum. A discriminação

tarifária não foi confirmada como importante. Embora a

relação entre tamanho de mercado e investimento no exterior

tenha sido afetada de alguma forma, a estabilidade da

elasticidade do tamanho de mercado entre os dois períodos
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mostra o impacto insignificante que a criação do MCE teve

sobre a relação investimento e produto < KO >

Nessa mesma direção tem-se também o trabalho de Bandera

e White. Os autores procuraram avaliar a importância do

tamanho de mercado (dado pelo PNB), do retorno anual do

investimento e da liquidez internaciona1 do país receptor

(dada pela conversibilidade de moeda estrangeira) enquanto

determinantes da decisão de produção das empresas americanas

na Europa. Não constataram nehurna evidência de que os lucros

ou a liquidez internacional do país estivessem ligados à

decisão das firmas de produzir no exterior. □ que realmente

importante é o tamanho de mercado e aaparece como

perspectiva de seu crescimento a longo prazo.

Alguns autores analisaram empiricamente a questão da

• diversificação a nível internacional, procurando verificar

(£5) A análise dos efeitos da discriminaçáo tarifária são 
difíceis de verificar empiricamente devido a problemas de 
identificação, ou seja, conseguir separar os efeitos da
integração económica dos outros fatores que influenciam a 
decisão de investimento no exterior, assim como devido a um 
efeito antecipação que faz com que as firmas se instalem 
paulatinamente entre o período de discussão sobre a formação 
e a efetiva integração do mercada. Essas dificuldades deram 
origem a uma série de tentativas de mensurar o impacto das 
mudanças tarifárias sobre o investimento direto americano no 
MCE, destacando-se os seguintes trabalhos: SCHMITZ and BIERI 
“EEC tariffs and US direct investment", European Economic

£59-270, 1972; LLJNN Determinants of US
in the EEC:further evidence, European

93-iOi, 1980; SCAPERLANDA

Review, vol. 3, p.
direct investment
Economic Review, vol. 13, jan., p. 
and BALOUGH Determinants of US direct investment in the EEC:

381-vol. 21, may, p. 
Determinants of US direct investment in the

revisited, European 
390, 1983; LUNN
EEC: revisited again, European Economic Review, vol.21, may, 
P. 391-193, 1983.

Economic Review,
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medida isso resulta em benefícios para o investidor.em que

Entre os trabalhos pioneiros destacam-se as tentativas

■feitas por Grubel (1968), Miller e Whitman (1970) e Levy e

Sarnat (1970) que se referem a "portfolios" financeiros.

Grubel procurou mostrar que a diversificação entre

ativos de 11 países permitiu aos investidores alcançar taxas

de retorno mais altas ou variâncias mais baixas de seus

"portfolios" do que se mantivessem um "portfolio" com ativos

de um único país, concluindo investimentoque o

diver sifiçado internaciona1 mente permite ganhos substanciais

àqueles que os realizam.

Miller e Whitman, por sua vez, mostraram que a

manutenção de títulos externos em "portfolios” americanos

depende não somente das taxas esperadas de retorno destes

títulos, mas também de medidas de risco. A medida de retorno

utilizada foi o retorno diferencial normalizado pelo retorno

dos ativas domésticas. Várias "proxies" para as variáveis de

risco foram introduzidas, sendo a mais importante a nível

doméstico, o desvia da renda americana de sua tendência

relação negativa esperada entre esta "proxy" ehistórica. A

a proporção de ativos externos no total de ativos com risco

foi suportada pelos testes empíricos. No que se refere ao

risco externo os autores assumiram que eles são decrescentes

ao longo do tempo, em virtude do maior conhecimento e

experiência que paulatinamente vai se adquirindo.
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Finalmente, Levy* e Sarnat apresentaram estimativas dos

ganhos potenciais da diversificação internaciona1 de

"portfolios" para o período 1951-67. Concluíram que se

•fossem possíveis investimentos em 28 países, uma composição

ótima melhor deveria surgirde "portfolio" em relação ao

caso de neste se incluírem somente 11 países. Segundo os

característica marcanteautores uma dos "portfolios"

édiversifiçados internacionalmente proporçãoa

paísesrelativamente grande de investimentos em em

desenvolvimento da época como a Venezuela, África do Sul,

Nova Zelândia, México e Japão.

Entre os trabalhos empíricos que tratam do investimento

direto numa abordagem de "portfolio", destaca-se o de

níveisPrachowny(1972) que procurou explicar deos

investimento americano no exterior e do Canadá e Inglaterra.

nos Estados Unidos durante o período 1953-64, usando uma

abordagem de “portfolio" em que a firma muitinacional

escolheria seus investimentos de forma a maximizar uma

ao retornofunção utilidade positivamente relacionada

negativamente relacionada â variância deste ouesperado e

risco.

A variável dependente utilizada foi a razão entre o

investimento direto americano no exterior e oestoque de

estoque das corporações americanas. Asvalor de mercado do
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variáveis independentes utilizadas -foram a relação entre as

taxas de retorno e risco no exterior e nos Estados Unidos e

o saldo do Balanço de Pagamentos americano, sendo este

último utilizado como "proxy" para o risco externo.

Além da variabi1 idade da taxa de retorno, o

investimento direta está sujeito a inúmeros tipos de risco

como a probabi1idade de expropriação, mudanças na taxa de

câmbio, controles sobre a repatriação de lucros, etc. que

embora apareçam esporadicamente devem ser levados em conta.

Segundo Prachowny, a posição do Balanço de Pagamentos

americano seria o melhor indicador para captar esses

efeitos. Isto porque uma melhora neste item teria como

consequência uma melhora nas reservas americanas e um

demais países. Nessasreserva dosenfraquecimento da

condições seria pouco provável uma desvaloriação cambial por

parte dos Estados Unidos assim como a imposição de controles

ocorrendo o contrário com os demais países. 0de capital,

resultada é que os investidores mudarão a composição de seus

pela manutenção de mais ativos"portfolios", optando

que não houvesseexternos. Paraamericanos e menos ativos

esta variável foi defasada umproblema de simultaneidade

ano .

para as taxas de retornoOs resultados empíricos

significantes, enquanto os resultadosapresentaram~se como

foram bastante inconclusivos.para os termos de risco
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Quando as variáveis de risco apareciam combinadas com outras

variáveis eram significantes, o mesmo náo acorrendo quando

apareciam sozinhas, caso em que eram sempre insignificantes.

Quando se trata de aplicar a teoria de "portfalio" para

uma análise empírica dos investimentos diretos as

dificuldades náo sáo poucas < Ctfr» >

Em primeiro lugar tem-se, aliado ao problema geral de

especificações teóricas definidas em termos de retornos e

riscos esperados e trabalhos empíricos baseados nos valores

observados dessas variáveis, sem qualquer consideração sobre

a -formação de expectativas, uma dificuldade específica de

definir em que consiste o retorno do investimento direta.

No que se refere ao risco os problemas sáo ainda

* maiores na medida em que náo se consegue definir variáveis

especialmente no que diz respeito ao"proxy" adequadas,

risco do país(este é particular a cada regiáo geográfica e

se refere ao risco político de expropriação dos ativos pelo

governo, repudiação dos débitos contraídos, imposição de

controles sobre a remessa de lucros, possibilidade de

consequentes problemasdesastres naturais e guerras e os

ou mais especificamente, de
à estimação

problemas práticos,
modelos teóricas de "portíolio" 
cuidadosamente avaliados

os subsídios para a análise aqui efetuada

(E6> Os 
adequação dos 
empírica foram 
de onde se obtém 
para o investimento direto.

por BRYANT (1975),
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económicos, dificuldades no Balanço de Pagamentos,etc.) que

aparece esporadicamente e é de difícil mensuração.

A definição de uma variável escala adequada também cria

comp1icações, o que acaba levando à sua omissão nas equações

estimadas.

Finalmente, na medida em que os modelos teóricos não

contemplam a existência de restrições aos movimentos de

capital, a nível prático utilizam-se variáveis "dummy" para

tentar captar os efeitos destas sobre a composição dos

"portfolios" dos agentes.

é verdade, por outro lado a teoria deSe isso

"portfolio" apresenta algumas vantagens sobre as demais.

Ainda que em alguns momentos ou lugares outras variáveis

fato de considerar apenas doisdevam ser destacadas, o

parâmetros facilita a operaciona1ização, além do que as

respeito à produção no exterior são geralmentedecisões com

prediz o modelo de "portfolio", queconsistentes com o que

de forma genéricaregra comportamentaldefiniria uma

amplamente seguida.

Um outro ponto favorável decorre do próprio caráter que

subsidiárias estrangeiras, a partir dopassam a assumir as

movimento global de internaciona1ização da segunda metade da

utilizando a60. As subsidiárias tornaram-se,década de
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c 1 ass i f i cação de Richardson (1971), cada vez mais "maduras", 

passando a levar em conta de forma mais decisiva na tomada

variáveisde decisão de investimento 1ucros,como

impostos,nível global de vendas, 1 iquidez,etc. Além disso,

as subsidiárias tornaram-se "internacionais", tendo suas

decisões de investimento ligadas âs condições de todos os

mercados onde a matriz opera, atuando esta de modo a

maximizar uma função objetivo mundial < E7 )

No que se refere a esse ponto, somemte a teoria de

"portfolio" parece ser capaz de dar conta de uma tomada de

decisão em que é fundamental a avaliação de 3 realidades: a

do país exportador de capital, a interna de cada país

receptor considerado individualmente e a dos demais países

de interesse potencial para o país investidor. Realça,assim,

as diferentes possibilidades de orientação do investimento

* direto podendo, dessa forma, mostrar como os capitais se

alocam a nível internacional em resposta ao retorno e ao

risco dos diferentes países de origem e destino.

âsas subsidiárias "maduras"autor contrapõe(E7) 0
subsidiárias “jovens", 
significativamente 
estratégicas e 
direção ao 
e/ou defesa de uma

onde a decisão de investimento seria
consideraçõesinfluenciada

competitivas que descreveriam a expansão em 
exterior como resultado de uma postura de busca 

posição de mercado. Por outro lado, 
subsidiárias "internacionais"

quais as decisões de investimento 
âs condições de um mercado externo 

resultando dos objetivos particulares da 
dos objetivos globais da empresa

por

âscontrapõe 
"independentes" nas 
estariam ligadas 
especí fico, 
subsidiária e não 
multinacional.

as
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Por -fim, tem-se que este tipo de formulação , ao

funçõesinclu i r de investimento dasnas empresas

multinacionais a variável risco, incorpora o elemento

distintivo essencial entre ernpreend i mentos realizados

domesticamente e aqueles realizados no exterior.

S.ii. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo procurou discutir algumas das formulações

teóricas preocupadas com os determinantes do investimento

direto no exterior e com a distribuição espacial do mesmo.

Pode-se perceber a complexidade de elementos envolvidos

de decisão, o que leva à necessidade deneste tipo

especificação e destaque de alguns deles conforme o período,

país e tipo de análise que se deseja realizar..

No presente caso, como já foi ressaltado anteriormente,

pretende-se identificar as causas da redução do interesse

economia brasileira comdos investidores estrangeiros pela

um de mais curto prazo e outro debase em dois cenários,

longo prazo.

No que se refere ao primeiro centra-se a discussão nos

externo quanto interno, que parecemfatores, tanto a nível

de umadesestimuladores sem utilizarter atuado como
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espec ífica,vertente teórica mas dos subsídios gerais

oferecidos pelos trabalhos anteriormente resenhados.

Quanto ao cenário de longo prazo, a opção teórica é

mais clara. Busca-se testar um modelo de “portfolio" para o

investimento direto, na tentativa de determinar entre que

regiões se dá a concorrência pelo capital produtivo

que existam problemas práticos para tal, aamericano. Ainda

escolha foi feita levando-se em conta o fato de que somente

este tipo de abordagem é capaz de especificar os diversos

concorrentes potenciais em termos de destino do investimento

possibilitando, dessa maneira, a definição de quem está

ganhando ou perdendo em . termos de atratividade nos últimos

20 anos.

3 centra-se, assim, na discussão dosQ capítulo

queda do volume de entradadeterminantes mais imediatos da

0 capítula 4, por sua vez,de capital de risco no país.

modelo e os resultados obtidos adefine a especificação do

definição do movimento de realocação dopartir deste para a

capital
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CAPÍTULO 3 - A MUDANÇA NO CENÁRIO MUNDIAL NA DÉCADA DE 80 E

SEUS EFEITOS SOBRE 0 INVESTIMENTO DIRETO

3.1. INTRODUÇÃO

Pretende-se analisar, neste capítulo, os e-feitos dos

desequilíbrios orçamentário e externo norte-americano sobre

os -fluxos de investimento em geral, e para o Brasil em

particular. 0 objetivo é avaliar como uma mudança no quadro

macroeconômico internacional, trazida pelas transformações

passa a economia americana, alterou o padrão globalpor que

dos investimentos externos.

Busca-se também avaliar o comportamento da economia

na década de 80, procurando identificar se estebrasileira

* atuou de forma a corroborar ou contrarrestar a tendência que

marca a economia mundial neste período.

3.S. OS ESTADOS UNIDOS TRANSFORMAM-SE EM RECEPTORES LÍQUIDOS

DE CAPITAL

Depois do segundo choque do petróleo, com Paul Volcker

Board <FED) e aindaassumindo a frente do Federal Reserve

sob a gestão Cárter, os Estados Unidos tentam retomar o

da política docontrole financeiro internaciona1 através

até entãodólar forte. A política monetária expansionista

dólar emadotada, que resultou numa desvalorização do
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relação a uma cesta de moedas em 19% entre julho de 1971 e

março de 1973, é substituída por uma de caráter nitidamente

contracionista.

Com a administração Reagan, orientação dea nova

política económica é levada adiante de -forma mais decisiva,

o que -fica claro pela análise do Programa de Recuperação

Económico levado ao Congresso em 18 de fevereiro de 1981.

Este foi formulado com base em duas correntes teóricas

básicas: a do "supp1y-siders" e a monetarista < j. > . Com isto o

contorno contracionista da política monetária á mantido,

objetivando a redução da tendência inf1acionária, ao mesmo

tempo em que é adotada uma política fiscal expansionista

caracteri2ada especialmente pela redução da pressão fiscai,

visando estimular o crescimento económico por meio do

estímulo à oferta ou produção. Dentro dessa nova orientação

os efeitos sobre o déficit público não aparecem como tendo

importância significativa, uma vez que se acreditava que a

atividade económica resultante da queda dosexpansão da

implicando num aumento das receitasimpostos acabaria

(1) Os "supp1y-siders" enfatizam a necessidade de promover a
económica através de estímulos à 

especialmente, através da redução dos 
destacam a busca do controle? 

visto como um fenômeno tipicamente 
a adoção de uma política monetária 

recessivos inevitáveis, porém 
discussão dos dois troncos teóricos

diferenças

expansão da atividade 
produção conseguida, 
impostos. Já os monetaristas 
inflacionário que, 
monetário, exigiria 
restritiva com resultados 
necessários. Para uma
que sustentam a "reaganomics", 
inconsistências ver BOUZAS (1982).

esuas
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fiscais totais ("curva de Laffer") < *2 >

0 programa era composto de poucos elementos chave.

Entre estes destacavam-se metas de redução das taxas de

crescimento dos gastos públicos; um programa para diminuir a

regulação estatal; polí tica monetária voltada aouma

controle inf1acionário medidas visando a aceleração da;

depreciação de investimentos em plantas e equipamentos, com

de aumentar a geração de empregos e, finalmente.o objetivo

uma proposta de redução das taxas de imposto de renda em 10%

durante tris anos e tratamento mais favorável no queao ano

se refere aos impostos sobre o capital, que resultou do

Economic Recovery Tax Act de 1981 e Tax Equity and Fiscal

Responsabi1ity Act de 1982.

macroeconômicos foram, em grande medida,Os resultados

de acordo com o esperado. Observou-se uma forte subida do

causada pela elevação das taxas dedólar, aparentemente

“prime-rate" alcança seu nível maisjuros americanas ( a

queda da taxa de inflação e uma1981, 18,33%),alto em uma

depois decrescimento querecuperação das taxas de

apresentarem um índice negativo em 1982 (—2,1%) recuperam—se

em 1983, 6,4% em 1984, 2,7% em 1985 e 2,5%firmemente: 3,4%

em 1986.

é a de que a 
taxas fiscais 

decorrência do

pela "curva de Laffer" 
nível aumentos nas 
arrecadação em

(2) A idéia expressa 
partir de um determinado 
resultam em
desestímulo que exercem sobre a atividade produtiva.

queda da
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TABELA 3.1

APRECIAÇSQ DO Dólar DESDE 19S0

1980 1982 1985 variação %

maio 1980-05-

taxa yen/$ 227,00 249,00 352,00 11,0

taxa DM/$ 1,83 2,43 3,11 69,9

pontc : rs . Dorributuch »

Os efeitos colaterais do mix de política económica

adotada pelos Estados Unidos foram expressivos.

ii < a > ocorrido0 primeiro deles refere-se ao "crowding-out

no mercado financeiro americano antes mesmo da recuperação

1983/85. Assim, já em 1982 aproximadamente 70%económica em

da poupança líquida do setor privado eram absorvidos pelo

déficit do governo (tabela 3.2) < a >

caracterizado pela redução dos gastos privados(3) Fenômeno
num montante igual ao aumento dos gastos do governo.
(4) Análise baseada em BAECK (1987).
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TABELA 3.2

EFEITO DO DÉFICIT GLOBAL DO GOVERNO

ZONAS 1980 1982 1985

Estados Unidos
Déficit do governo* 
Crowd ing-out1*

-1,2
21,6

-3,8
69,8

-3,9
75,9

Japão
Déficit do governo* 
Crowding-outto

-4,5
28,2

-3,6
26,0

-1,7
12,7

A1emanha
Déficit do governo* 
Crowding-outb

-2,9
35,9

-3,3
45,4

-1,2
15,3

França
Déficit do governo* 
Crowding outb

+0,2
-2,6

-2,7
40,9

-3,3
47,7

Reino Unido
Déficit do governo* 
Crowding outb

-3,5
34,4

-2,3
30,0

-3,4
34,2

tía ("roduto ri «c 1 an* 1camaa •
fc» . dáficit coma r««rcwnttfui»m d« rauF*«nu;« X í ^ u i d«do

indivídua» ar* r- iv«\d« d»» f irm«D .

rONTC < i.-rejt > .Dawcki

Quando da retomada do crescimento em 1983, esse quadro

0 aumento do consumo e do investimento não sãose agrava.

acompanhados por um aumento da poupança com o que as taxas

de juros e o valor do dólar aumentam substancialmente,

passando a atrair cada vez mais investidores do resto do

mundo, especialmente japoneses e europeus.

Se até 1981 somente a Inglaterra se submete e se ajusta

à política norte-americana, o mesmo passa a ocorrer depois
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desta data, apesar da relutância, com a Alemanha e o Japão

que começam a adotar também medidas económicas de cunho mais

ortodoxo. Contudo, o efeito "crowding-out" ocorrido na

Japão e no Reino Unido -foi menor, embora estesAlemanha, no

países também déficitsapresentassem governamentais

consideráveis. Isto decorreu do volume relativamente maior

líquida nestes países. Depois de 1983, como nãode poupança

se verificasse uma melhora substancial no desempenho dessas

economias, com o que o nível de investimentos permaneceu

muito fraco, sobrou poupança suficiente que encontrou nos

Estados Unidos oportunidades lucrativas de investimento.

A mudança nas demandas de ativos a nível internacional,

onde ganha espaço crescente em termos de atratividade a

economia americana, está ligada não só à ampliação dos

diferenciais de taxas de juros mas também à ampliação dos

diferenciais de taxas de retorno esperadas dos ativos

americanos e externos de forma genérica. No que diz respeito

que nos interessa aqui,a tabela 3.3 éao capital de risco,

Observa-se que o diferencial entre osbastante ilustrativa.

e a Europadividendos obtidos nos Estados Unidos de um lado,

e Sudeste Asiático de outro, passa de 1,1% em 1980 para 1,7%

de 1985. Se o indicador analisado é a razãoem fevereiro

Salta-se de umpreço/lucros a mudança é mais marcante.

diferencial de 1,6% em 1980 para um de 3,1% em 1985.
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TABELA 3.3

RETORNO DO CAPITAL DE RISCO 
(em porcentagem)

ITEM 1980- 1985b

EUPK/C1UD . **«1 .EUA EUA EUR/BUD.AMI

Dividen- 5,6 4,5 4,3 2,6

dos

Razão 12,6 11,0 9,2 6,1

preço/lucros

a mttd i a «íUAtro tr lmwntrw» a ovaI oriHA f ln«l« d ot>

b . fwvwrwiro

rDNTE: a. rr«n k«l , < JLTOO > .

é dessa forma, que aumentaram não só as compras de

Tesouro americano e de outros títulos existentestítulos do

no país, como também o investimento direto ali realizado por

Deve-se ressaltar que, aliadonão residentes (tabela 3.4).

que afetaram o retorno do capital situado nosaos elementos

Estados Unidos, atuaram como fatores explicativos do aumento

pais as perspectivasda penetração estrangeira neste

economia e opositivas de crescimento apresentadas pela

temor de adoção de medidas protecionistas.
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TABELA 3.4

MUDANÇA NOS ATIVOS PRIVADOS EXTERNOS NOS ESTADOS UNIDOS -
1982-85

(milhões de dólares)

1982 1983 1984 1985

Investimento Direto 15,963 12,384 27,522 20,032

Títulos do Tesouro 7,253 8,088 24,349 25,441

Outros títulos 17,903 20,671 13,657 79,312

rONTC: Burvwy Currant Dun 1 nwatn , Jun* 17H7.

política0 principal efeito da americana foi ,

entretanto, a manifestação de sérios desequilíbrios externos

entre as economias centrais..

Depois do segundo choque do petróleo o Japão conseguiu

absorver em um curto espaço de tempo seu déficit comercial,

* adquirindo, ainda, saldos expressivos em conta corrente que

lhe permitiram passar a atuar como um dos . principais

exportadores de capital.

A Alemanha, por sua vez, conseguiu bons desempenhos na 

embora no que se referisse contabalança comercial,

corrente estes não fossem tão expressivos.

é ade fato atenção, contudo,D que chama

transformação por que passa a economia americana. Os Estados 

Unidos não só se tornaramm deficitários na balança comercial

em conta corrente, com estade 1982,também, a partirma
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atingindo cifras realmente surpreendentes: 9,2 bilhões de 

dólares em 1982, pulando para 101,6 bilhões em 1984 e 145,0

bilhões em 1986<a> Em suma, os Estados Unidos passam de

exportadores a importadores de capital.

No que se refere à mudança na posição líquida americana

referente investimentas diretos, cujos dadosaos

correspondentes se encontram na tabela 3.5, verifica-se que

a diferença entre os fluxos de investimento americano no

exterior e do investimento estrangeiro nos Estados Unidos

apresenta valores bastante altos , atingindo US$23,2 milhões

em 1984, quando começa a cair.

TABELA 3.5

ESTADOS UNIDOS: MUDANÇA NA POSIÇSO LÍQUIDA

(US$ milhões)

LÍQUIDOSAÍDA" ENTRADA*ANOS

-36,559
-12,993
-23,245
-1,764
5,428

15,963 
12,384 
27,522 
20,032 
24,714

-20,596
-549

4,277
18,268
30,142

1982
1983
1984
1985
1986 < F» >

lnvonat imwnta dirwta «wmwr- A c«nodwrio MWtCI '1 U B« mud*ncc»

WHtwr i c»r*
inv»mt imwrito d irwta no»no BBtonuw d«ti mud*nu;«

Cwt:«tdom Unida»
J un«Curr»nt ,parslTK : ISurvwy

juntamente com a aceleração da busca deEsta mudança >

(5) Dados obtidos de BAECK (1987).
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um padrão de crescimento novo e, principalmente, de uma nova

trajetória tecnológica por parte dos países avançados

especialmente a partir de 1977/78<<í>> tem efeitos importantes

sobre a direção dos fluxos de investimentos diretos nos

ú1timos anos.

□ padrão de crescimento anterior, liderado pela

expansão ripida da produção dos setores metal-mecânico e

químico, onde a mudança técnica buscava resolver o problema

relativa de mão-de-obra e recursos naturais dasda escassez

economias desenvolvidas, começou a perder seu dinamismo em

fins da década de 60. Isso foi resultado , em grande medida,

da saturação do consumo de bens duráveis e automóveis que

foianterior1ideraram crescimentofase de ea

realizaçãoatravés detemporariamente daresolvido

investimentos no exterior.

Estados Unidos, o processo de perda daNo caso dos

competitividade da antiga indústria foi bastante acentuado

em decorrência da forte concorrência internacional, o que

aliado ao descrédito na possibilidade de deflagração de uma

setoresnova fase de crescimento com base nos mesmos

"boom" do pós-guerra, fez comindustriais que lideraram o

nos setores deque estes passassem a investir fortemete

biotecnologia,(microeletrônicatecnologia de ponta i

genética, materiais) serviçosengenhar ia enovos

(6) A discussão sobre a r©estruturação industrial dos países 
avançados aqui realizada baseia-se em SLJZIGAN (1988).
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so-f i st içados , desde 1982.

Contribuíram para essa modernização da indústria de

ponta americana as importações por parte dos Estados Unidos

de equipamentos modernos e principalmente baratos e a

absorção de investimentos diretos especialmente do Japão,

num aumento substancial de “joint-ventures“ e associações

nipo-americanas nos Estados Unidos.

A associação de capitais da Alemanha ao parque

produtivo americano também ocorreu de -forma importante,

embora menos intensa. Isso porque o movimento mais geral na

Europa tem assumida a -forma de investimento intra-países,

objetivando consolidar e -fortalecer o Mercado Comum Europeu

de modo a poder en-frentar póster iormente a concorrência da

estreita relação entre os capitais japoneses e americanos.

A -forte atratividade que os Estados Unidos passam a

estrangeiros podeos investidoresexercer sobre ser

ilustrada pela tabela 3.6.

aumentomostraEm termos quantitativos ela um

capital estrangeiro na economiasubstancial do estoque de

de 54,5 milhões de dólares em 1979 paraamericana que passa

101,8 milhões de dólares em 19Q2 e 209,3 milhões em 1986. Em

chama atenção é o interessetermos qualitativos o que

recebeamericanaeconomiageneralizado pela que
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investimentos diretos dos quatro cantos do mundo. A quase

totalidade destes continua, contudo, vindo de três regiões

básicas: Canadá, que detém em 1986 8,7% do estoque de

capital estrangeiro nos Estados Unidos, o Japáo responsável

por 11,8% e a Europa Ocidental responsável por 67,7%. .

TABELA 3.6

ESTOQUE DE CAPITAL ESTRANGEIRO NOS EUA
US$ mi

América 
Latina

Europa 
Ocidental Canadá JapãoANOS TOTALOutros

1979
1982
1986

5,431 
9, 195 

14,194

981 54,462
101,844
209,329

37,403
68,514

141,669

7,154
9,823

18,312

3,493
8,742

23,433
5,570

11,721

vAr1o* númwro»fTOÍs/T ET : Ourvwy o-f Currwnt Buwintrw® «

Não foram apenas os demais países do mundo que se

Os próprios Estadosinteressaram pela economia americana.

Unidos estimularam o retorno de parte do capital das filiais

americanas, sem condições de expansão nosde muitinacionais

outros países. Isso não é de surpreender, na medida em que

Terceiro Mundo cresceram a taxasenquanto os países do

demais países centrais cerca depraticamente nulas e os

média 4,5% em 1984 e2,5%, os Estados Unidos cresceram em

1985.

também como importanteatuoude 1986No ano
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desestímulo a mudança na legislação tributária americana<7)

Esta se consolidou em 3 mudanças básicas: a redução do

crédito -fiscal sobre as remessas de lucros e dividendos de

subsidiárias de empresas americanas; a taxação de cada tipo

de remessa segundo sua categoria específica (tecnológica,

industrial, financeira,etc.), aumentando a tributação sobre

e o aumento da taxação sobre a transferência deas remessas

bens intangíveis (marcas, patentes, etc.).

A repatriação de capital americano investido no

exterior e a remessa de lucros resultante da reforma

tributária afetou seriamente a economia brasileira. Cerca de

vinte maiores repatriações feitas no i° semestre de75% das

1986, 64% em 1985, eram relativas a capitaiscontra

< o >americanos

Deve-se ressaltar também que, embora a redução dos

investimentos diretos americanos no exterior e no Brasil em

fatores como as transformaçõesparticular esteja ligada a

sofridas pela economia americana e a necessidade de resolver

as dificuldades no balanço de pagamentos daí resultante, o

,ainda, dentro de uma visão deproblema deve ser examinado

reorientação dosprazo mais longo em que observa-se uma

em direção tanto aosfluxos de capital dos Estados Unidos

desenvolvimento, o que serápaíses desenvolvidos quanto em

da reforma tributária(7) A informação sobre as medidas 
americana foi obtida de CAVALCANTI (1986), p. 46.
(8) SERRA (1987), p. 3.
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analisado nos capítulo -final.

Dentro deste cenário, a reestruturação industrial

anteriormente descrita desempenha um importante papel, na

medida em que ao reduzir a participação da mão-de-obra e

aumentar o alta qua1ificaçãopeso da capacidadee

organizacional elementos da competitividadecomo

internacional pode atuar de modo a estimular a reorientação

dos -fluxos de investimento direto no -futuro em direção a

regiões privilegiadas em termos tecnológicos.

3.3 EFEITOS DA POLÍTICA DE AJUSTAMENTO BRASILEIRA SOBRE OS

FLUXOS DE INVESTIMENTO EXTERNO

Depois do segundo choque do petróleo em 1979 observa-se

uma queda acentuada nas taxas de crescimento das economias

centrais, um aumento das práticas protecionistas e uma queda

das "commodities". Esses fatores fizeram com quedos preços

o ritmo de crescimento das exportações brasi1 eiras,assoeiado

dos custos das importações, não fosse suficienteao aumento

face aos crescentes compromissos com o pagamentopara fazer

de juros e amortizações.

da resistência à adoção deú assim, que depois uma

de 1980,em 1979 e Ia semestrepolítica contracionista

H° semestre desse ano epassa-se a adotar a partir do

política rígida dede 1981,especia 1mente depois uma
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controle da demanda agregada via contração monetária, cortes

nos gastos públicos compressão das importações e reduçãoi

dos investimentos.

Observa-se efetivamente uma melhora no desempenho da

balança comercial, conseguida através de uma redução

drástica nas taxas de crescimento económico que passam de

7,8% 1980 -1,6% em 1981, bancosem para mas os

internacionais mantem-se receosos quanto á manutenção do

fornecimento de recursos externos para o Brasil.

Uma série de dificuldades encontradas por outros países

endividados vem acentuar a gravidade deste quadro. A crise

de insolvência da Polónia, a guerra das Malvinas em 1988 e a

consequente recusa de pagamento da dívida externa pela

a retração„ Argentina acentuam na oferta de crédito.

Finalmente, a declaração de moratória pelo México em agosto

de 1988 vem, pela magnitude dos débitos envolvidos, marcar a

interrupção no fornecimento de crédito por parte da

paísesinternacionalcomunidade financeira emaos

desenvolvimento altamente endividados.

A crise cambial que a economia brasileira passa a

partir de então faz com que se acabe recorrendoenfrentar a

Monetárioa um programa de ajustamento junto ao Fundo

deextrema fragilidade doInternacional. A esquema

que resultava no descumprimento nafinanciamento acertado,
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prática das metas básicas acordadas, -fez cada vez ma i s

necessária a geração de mega superávits na balança comercial 

para o atendimento do serviço da dívida. D ajuste, ainda que

exportações tenham crescido decorrência . daas em

max idesva 1 or i zação de -fevereiro de 1983, acabou recaindo

sobre as importações, devendo-se cerca de 70% do saldo à

queda abrupta neste item em 1983 < T >

As consequências sobre a economia brasileira -foram as

mais desastrosas: redução drástica na taxa de crescimento da

economia ( esta atinge sua marca mais baixa em 1983,-3,2%),

pressões inflacionárias adicionais, aumento do desemprego,

dos níveis dequeda dos salários reais e retração

investimento no período 1981 a 1984.

0 saldo comercial positivo obtido em 1984 permitiu o

cumprimento dos compromissos externas, possibilitando ainda

uma melhora no desempenho interno devido à existência de

amplas margens de capacidade ociosa na economia.

transferência de recursos aoa elevadaEm 1986,

exterior aliada a uma piora na balança comercial resultou em

e a uma deterioração crescenteperdas de reservas cambiais

que levou à interrupção nosdo balanço de pagamentos,

pagamentos dos juros em -fevereiro de 1987.

(9) CAVALCANTI (1986), P. 44.
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A análise, ainda que breve, da política de ajustamento

adotada pelas autoridades económicas brasileiras ao longo

dos anos 80 decorrente dos problemas externos, é importante

por dois motivos.

□ primeiro para deixar claro que a prioridade dada ao

atendimento dos compromissos externos e a efetiva realização

destes, foi obtida âs custas de uma redução acentuada da

trajetória de crescimento da economia brasileira. A

recuperação verificada a partir de 1984, quando a taxa de

crescimento alcança o patamar de 4,5%, seguida de 8,8% em

não pareceu indicar sinais de1985 e 8,3% em 1986,

anos seguintes. Isso gera um efeitocontinuidade nos

sobre o investimento direto na medida em que asimediato

empresas estrangeiras, caracteristicamente preocupadas não

o tamanho dos mercados onde vão investir, mas tambémsó com

com sua taxa de expansão, sentiram-se desestimuladas pela

instabi1 idade do desempenho da economia brasileira.

motivo é o de ressaltar o impacto direto que0 segundo

teve sobre a entrada de investimentosa crise da dívida

posição externa vulnerável daestrangeiros no Brasil. A

parece ter abalado a confiança doseconomia brasileira

da ameaça àque, dianteinvestidores internacionais

viabilidade de seus projetos no país e dos riscos crescentes

de possíveis limites futuros à remessa de lucros decorrentes

temerosos de realizaremdas restrições cambiais, ficaram
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aqui seus investimentos. Isto é confirmado pela tabela 1.9, 

onde se observa que a redução dos fluxos de investimento

direto tem início a partir de 1982.

Dentro desse quadro, o clima de incerteza criado

no país com a formulação da Nova Constituição, que passaria

a definir o papel desempenhado pelo capitala ser

estrangeiro na economia brasileira, exerceu efeito apenas

marginal, uma vez que estão se desenhando os contornos de

uma queda do investimento direto há mais tempo, o que

confere a um caráteresta mudança mais estrutural.

Efetivamente, as decisões tomadas a nível constituciona1

agiram, mais pelas discussões que geraram em torno das

propostas nacionalistas do que pela implementação efetiva

das mesmas que praticamente se reduziram à reserva do setor

de mineração ao capital nacional, de forma a acentuar um

* cenário já bastante negativo em termos de atração de capital

de risco para o país.

No que diz respeito á legislação brasileira, não se

verificam alterações substanciais desde 1964, continuando as

empresas estrangeiras a poder remeter ao exterior sob a

forma de lucros até 12% do capital registrado. Sem dúvida

representou um aspecto positivo, uma vezalguma isto

que os investidores internacionais tomam a legislação como

um fator decisivo de segunda ordem, dirigindo mais atenção â

109



sua estabilidade do que propriamente ao seu caráter

restritivo ou não<10>.

paísesEntretanto, outros mudançaspromoveram

signi f icat i vas em suas legislações Alguns países em< S. X >

desenvolvimento como Cingapura, Hong Kong e Malásia

procuraram deixar de lado as regulamentações restritivas,

atraindo substanciais investimentos. A Coréia do Sul , o

México, o Marrocos e o Paquistão também atuaram neste

República Popular da China procurou-se atrair osentido. Na

capital estrangeiro através da liberalização das compras de

insumos e da venda da produção no mercado interno. Cuba, por

passou a permitir a repatriação integral dossua vez,

lucros e a isenção de impostos dos investimentos brutos a

partir de 1.982. Passou a ser possível, ainda, uma empresa

ações de uma empresa cubana.51% dasmultinacional comprar

Isto pode ter afetado as decisões de investimento com
* J•

ao mesmo tempo em querelação ao Brasil porque este,

apresentava condições des-favoráveis em termos económicos, no 

refere à legislação assumiu uma posição desvantajosaque se

pelopotencialmente concorrentesa paísesem relação

capital estrangeiro.

ExameRevista(10) Ver novamente pesquisa realizada pela 
(1974) .

tem medo das multinacinais?, Conjuntura Económica,(1.1) Quem 
n» 10, out., 1986.
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é importante chamar atenção para o -fato de 

que os dados relativos ao investimento direto tornam-se mais

Por último,

alarmantes quando se passa a analisar o processo de

conversão da dívida.

Diante da queda do valor das obrigações externas

brasileiras no mercado internacional, estabeleceu-se este

tipo de esquema visando estimular as -filiais estrangeiras ou

empresas brasileiras de capital estrangeiro a transformar

parte da divida em capital de risco. Até 1984, qualquer

empresa cujos créditos estivessem depositados no Banco

Central podia se apropriar integra1mente do deságio, ou

seja, comprava títulos da dívida com desconto no exterior de

até 50% e recebia do Banco Central 100% do seu valor de

então instituiu-se o sistema de lei1ã«s,-face. A partir de

através dos quais o governo tiraria vantagem da conversão

via apropriação de parte do desconto.

de conversão representava para o bancoO processo

credor a recuperação de parte do valor emprestado, diante da

integra 1de não recebimento do montantequase certeza

proporções assumidas pelo endividamentoconcedido, dadas as

externo do país. Do ponto de vista das empresas estrangeiras

lucros substanciais com osignificava a oportunidade de

aumento da rentabi1idade dos novos investimentos resultante

do ganho representado pelo deságio.
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Este último tipo de benefício exerceu influências

bastante desestimu 1 adoras sobre os investimentos diretos

realizados por vias tradicionais. Isso porque a existência

do deságio torna mais lucrativo para o investidor converter

créditos com desconto, o que desestimula a entrada de

volumes substanciais de capital de risco pela forma

convencional. Um outro problema resulta do incentivo que

este tipo de mecanismo oferece à remessa de lucros ao

exterior, na medida em que estes podem então retornar ao

pais como investimento devidamente descontados < o chamado

"passeio dos lucros"), o que fica claro pelo aumento das

remessas ao exterior nos últimos anos (tabela 1.9).

De fato, os efeitos do processo de conversão tornam-se

marcantes depois de 1983. Até 1981 esse mecanismo não era

muito utilizado uma vez que as obrigações externas não

Em 1982, antes da crise da dívida, otinham desconto.

que as empresas que recebessem ogoverno estabeleceu

investimento teriam um abatimento de imposto equivalente a

valor convertido. No caso do imposto a ser pago pela10% do

10% esta .seria reembolsada pelaempresa não atingir estes

incentivo permaneceu durante o 2odiferença. Dado que este

surgimento do deságio com a crise dasemestre daquele ano, o

12% e 20%) fez com que a conversão passasse adívida (entre

atraente, aumentandobastantealternativaser uma

1983 e 1984 quando atinge sua magnitudesubstancialmente em

mais alta (tabela 3.7).
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Mesmo depois das restrições estabelecidas em novembro 

de 1984, através da Carta Circular n” 1185 do Banco Central, 

a entrada de investimentos via conversão foi bastante alta,

na medida em que 75% dos 581 milhões de dólares que entraram

via conversão já haviam sido autorizados(1R>.

TABELA 3.7

INVESTIMENTO DIRETO E CONVERSÃO DA DÍVIDA

(US$ mi)

LíQ.EXCL.CONV. LíQ.INCL.CONV. CONVERSSOANOS

1979
1980
1981 
1988
1983
1984
1985
1986

1477.7
1448,0
1798.9
1886.9
409.8
377.8 
888,4

-803,6

807,4
39,3

1685.1
1487.3 
1794,7
1370.1 
•861,8
1183.4 
803,6

8,0

1,8
143.8 
458,0 
745,6 
581,3
805.8

c»n tr «1pONTE: Balwtlm do

Concluindo, pade-se afirmar que a atratividade exercida

da dívida apósde conversãopela possibilidade as

manifestadas pelo Brasil em atenderdificuldades crescentes

fez com que este tipo deseus compromissos externos,

desestimulador parcial dosmecanismo aparecesse como um

investimentos tradicionais. A queda observada nestes é

(18) SERRA (1987), p. 5.
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contudo, extremamente forte, desconsiderando-se amesmo

conversão, o que exige como elementos explicativos os demais

fatores anteriormerite apresentados tanto a nível externo

quanto interno.

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os reflexos das mudanças no cenário macroeconômico

mundial na década de 80 sobre os fluxos de investimento

direto para o Brasil se manifestaram em dois movimentos. 0

primeira está ligado à modificação nas tendências desses

fluxos a nível global, onde os Estados Unidos passam a

exercer uma crescente atratividade em termos de local de

destino, catalisando os investimentos que, de outro modo,

seriam realizados em outros locais. D segundo, que nos

interessa mais de perto pelo fato de a preocupação central

ser com o comportamento das empresas americanas, está

associado à necessidade encontrada pelos Estados Unidos,

face aos seus volumosos déficits no balanço de pagamentos,

de reduzir a saída de capitais e de efetuar a repatriação de

uma parte de seu capital localizado no exterior.

nívelestas transformaçõesParalelamente aa

internacional, a evolução da economia brasileira não atuou

de forma positiva. Ao contrário, revelou-se um elemento

que junto ao quadro negativo resultante dasadicional

transformações por que passam as economias centrais, levou a
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desinteresse pelo país. é dessa -forma, que a redução dasum

taxas de crescimento e a falta de perspectiva de uma

retomada sustentada das mesmas e as incertezas criadas pela

crise cambial vieram reduzir, ainda mais, as possibilidades

de atração de fluxos de capital de risco para o país.
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capítulo 4- REORIENTACAQ DDS FLUXOS IN TLRMACIONAIS DE

CAPITAL : UMA ANALISE EMPÍRICA

4.1. INTRODUÇÃO

Até aqui procurou-se determinar os elementos mais

imediatos que pudessem explicar a redução do investimento

direto no Brasil na década de 80. Deu-se destaque especial

as mudanças sofridas pela economia americana, que passa a

apresentar vultosos déficits orçamentarios e de balanço de

próprio comportamento dapagamentos e economiaao

brasileira, cuja trajetória de crescimento torna-se

extremamente baixa, apresentando ainda uma vulnerabilidade

externa crescente.

O que se pretende neste último capitulo é discutir o

problema numa visão de prazo mais longo, tentandorse mostrar

que um movimento de reorientação do capital produtivo a

nível internaciona1 está atuando de forma a redefinir as

regiões de destino dos investimentos, com consequências

importantes sobre a economia brasileira.

Para tanto será desenvolvido um modelo a partir de

investimento direto realizado pelos Estados Unidosdados de

no resto do mundo. Esta opção resulta de três fatores. O

primeiro é a importância histórica deste país enquanto um

a despeito dosdos principais exportadores de capital,
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crescentes -fluxos de investimento que passa a receber nos

últimos anos e da mudança em sua posição líquida daí 

0 segundo advém do -fato de que os Estados Unidosresultante.

foram um dos países cujo interesse pela realização de

investimentos na economia brasileira mais declinou (tabela

í.10i capítulo í). 0 terceiro, de ordem mais prática,

decorre da publicação por parte deste país de estatísticas

anuais sobre o destino dos investimentos que realiza no

exterior desagregadas por região.

Será utilizado um modelo de "portfoiio" onde a decisão

de distribuir a riqueza total a nível internacional é

consideração parcialcondicionada pela dos ativos
;

disponíveis à escolha do investidor, tanto internamente

quanto ex.ternamente .

De fato, supoe-se que a alternativa apresentada às

empresas americanas é realizar um investimento nos Estados

limitando-se a decisão nãoUnidos ou em qualquer outro país,
i

ao tipo de ativo mas ao país de destina. Em outras palavras,

a diversificação do "portfoiio" não se dá em termos de forma

de manutenção da riqueza mas de distribuição geográfica da

mesma, dada a opção pela realização de investimento.

ao decidir entre realizar um investimentoDessa forma

um investimento em diferentes países nono próprio pais ou
I

em conta o retorno e o riscoexterior as empresas levam
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relativo das diversas possibilidades de localizaçao.

Consideram-se, portanto, as decisões decomo tomadas

investimento e financiamento deste, restando tomar uma

decisão alocativa que é independente das anteriores. A

empresa fará sua escolha geográfica de maneira a maximizar o

seu retorno esperado e minimizar seu risco.

•Nao se pretende explicar toda a riqueza do processo de

investimento direto com tal modelo. Mas também é certo que o

mesmo contribui para analisar a realocação regional dos

capital, uma vez tomada a decisão de realizar tal-fluxos de

centrar-se em somente doisinvestimento. Assim, ao

parâmetros e tratar o investimento como uma decisão onde se

conta oportunidades alternativas, parece maisleva em

adequado ao objetivo aqui proposto.

4.8. A DELIMITAÇÃO DO “PORTFOLIO''

"portfolio" será constituído por 5 países ou grupos 

Canadá, Mercado Comum Europeu, Japão, Repúblicas

0

de países:

Latino-Americanas e Sudeste Asiático.

No Mercado Comum Europeu foram incluídos desde o

países que o compõe atualmente.início do período todos os

houvessem distorções principalmenteIsto para que não

entrada da Inglaterra no MCE em 1973 que, por serquando da

que detinha a maior parcelao país do resto da Europa
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individual de estoque de capital americano, aumentou

substancialmente a participação deste Talgrupo.

procedimento -foi possível pelo •fato da Inglaterra ter tido

sempre uma participação de cerca de 10% do total do estoque 

de capital americano no exterior, mesmo depois de sua

entrada no MCE, o que parece indicar que sua nova condição

não provocou mudanças na sua atratividade<xy . 0 mesmo

os outros países que passaram a fazer parte doocorreu com

MCE pósteriormente, além desses serem proporcionalmente

insignificantes em termos individuais no que diz respeito à

manutenção de estoque de capital americano.

A rifrica e a Oceania, embora constituam também

possibilidades efetivas de escolha parte dospor

investidores americanos, hão serão levadas em consideração

pelo fato de que representam uma parcela pouco expressiva do

estoque de capital americano existente no exterior. De 1965

a África detinha em média 3,4% do estoque de capitala 1986

Dceaniaamericano espalhado pelo mundo, enquanto a

representava cerca de 4,3%. No mesmo período o Canadá

média 24,9% do estoque de capital americano nodetinha em

exterior, o Mercado Comum Europeu 30,1%, o Japão 2,6%, a

América Latina 17,3% e o Sudeste Asiática 4,3%.

<i) Esta constatação oferece certa sustentação aos trabalhos 
que mostram que a 
estimulou de
investimento direto nos países membros.

criação do Mercado Comum Europeu não 
forma apreciável a entrada de fluxos de

119

v - — m i ii



Outro motivo que levou à desconsideração dessas duas

regiões foi a proporção quase constante de estoque de

capital que receberam ao longo de todo o perído, o que já

não é verdadeiro para as demais regiões. 0 Canadá em 1965

detinha 30,86*/. do estoque de capital americano no exterior,

passando em 1986 a deter somente 19,3%. Q mesmo acontece com

a América Latina que tem sua participação diminuída de

21,97% para 13,4%.. Já o Mercado Comum Europeu, o Japão e o

Sudeste Asiático aumentam suas participações no estoque

total de capital, passando de 24,13% para 37%, de 1,37%

para 4,36% e 2,75% para 6,16% respectivamente. Assim,

embora o Japão e Sudeste Asiático tenham participações não

muito significativas, demonstraram-se crescentes aoessas

regiõeslongo do tempo. Além do mais, representam

económicaextremamente ordemimportantes na nova

internacional que parece se desenhar nos anos 80.

Os dados da tabela 4.1 sugerem, desse modo, que houve

na distribuição do estoque de capitalrealocaçãouma

entre os vários mercados externos, o que seráamericano

analisado com base nas estimativas a serem realizadas no

final do capítulo.
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TABELA 4.1

PARTICIPAÇÃO DE CADA PAÍS OU REGIAQ NO ESTOQUE TOTAL DE

CAPITAL AMERICANO NO EXTERIOR - 1965/1986

(em percentagem)

ANOS CANADA JAPAOMCE ALAT SUDASI

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983 

. 1984
1985
1986

30.86 
31,07
30.42 
30,06 
29,75 
29,15
27.96
27.42 
24,64 
23,91
24.99 
24,88 
23,49 
22,09 
21,55
20.86 
19,94 
22,23 
21,40
21.99
19.96 
19,30

24.13 
25,36 
25,74 
25,38 
25,85 
26,69 
27,55 
28,22
30.77 
31,01 
32,82
33.14 
33,44 
34,11 
36,72 
37,27 
37,03
35.78 
35,09 
33,84 
36,48 
37,00

1.37
1.38 
1,46 
1,62
1.75
1.90 
8,11
2.36 
2,58 
2,79
2.69 
2,78
2.76 
2,96 
3,32
2.90 
2,98 
3,08
3.70 
3,72
3.91
4.36

21,97
20.92
20,25
20,16
19,49
18,88
18,32
17,70
15,90
16.40 
17,79
17.55
18.76 
19,46
18.77 
18,04 
17,17
13.56 
11,65 
11,84 
12,67
13.40

2,75
2,69
2,81
2,88
3,06
3.14 
3,52
3.62 
3,68 
3,80
4.63 
4,33
4.15 
4,03 
3.98 
3,95 
4,90 
5,84 
6,29 
7,10 
6,39
6.16

d a Ou/vwv« r«rtir 
vAt-idi» nóm«»ro»

da» d«da»rONTC:
Cu»im«r

ainda que nem todos osà importante ressaltar que

incluídosestej amdestino potenciaislocais de no

países escolhidos são responsáveis por quaseMport-foi io" , os

capital americano no exterior de 1965 a80% do estoque de

bastante representativo em termos de onde se1986, o que é

concentra a decisão de escolha por parte dos Estados Unidos.
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Daqui para frente, esses países ou grupos de países

comporão o que chamaremos "portfolio" relevante, ou seja,

aquele que contém os países de maior interesse para o

investidor americano.

4.3. D MODELO PROPOSTO

O modelo a ser testado é um modelo de estoque que tem

como base o desenvolvido por Prachowny (1972).

Este autor, ao estimar o estoque ótimo de ativos de

investimento direto no exterior possuído pelos americanos,

considera como possibilidade alternativa ao investimento nos

Estados Unidos o investimento em qualquer outro país. Aqui

se procura desagregar os lugares de destino, definidos

anteriormente como Canadá, Mercada Comum Europeu , Japão,

América Latina e Sudeste Asiático.

Na medida em que foram obtidos somente dados anuais

o número de variáveisper í odo 1962-1986 epara o

"portfolio" relevanteexplicativas é muito grande ( o

de países além dos Estadosconsiste de 5 países ou grupo

de origem dos investimentos), totalizando 10Unidos, país

retornos e 5 aos riscos de cadavariáveis, 5 relativas aos

os dados em grupos aindaregião, fez-se necessário agregar
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maiores. A equação mais completa a ser estimada seria dada

por :

* # * R*EK.
1 • t R R RCAN MCE JAP ALATa + a + a + a + aW 0 1 r! 2 R* 3 R* 4 r!t EUA EUA EUA EUA

* * * # *R a a a oSUDASI CAN MCE JAP ALAT+ + aa + a + a + a5 6* 7* 8* 9* *R a a a oEUA EUA EUA EUA EUA
*aSUDASI+ a 10 *a EUA

onde:

EK. .
_ i i t Parcel a da riqueza das -firmas americanasUIt

mantida sob a -forma de capital investido no

país ou região i no ano t.
*R i t relação entre a taxa de retorno esperada do*REUA, t investimento americano realizado no país i no

ano t e a taxa de retorno esperada do

investimento realizado nos Estados Unidos no

mesmo ano. Os Estados Unidos por serem o país

de origem do capital são utilizados como

Isto porque o investidor americano aobase.

decidir investir no exterior está preocupado

taxa de retorno que pode obtercom a

externamente comparada com aquela que pode

obter nos Estados Unidos.
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*.

0*EUA, t
= relação entre o r isco esperado do

investimento americano nos demais países e o

r i sco esperado do investimento nos Estados

Unidos. Neste caso, tomam-se também os riscos

relativos porque o investidor está preocupado

com o risco que vai correr se investir no

exterior em relação àquele presente no seu

próprio país.

Dessa equação partiu-se para a definição de uma outra

mais agregada, onde os países desenvolvidos aparecem como

grupo (DES), cujo retorno e risco correspondem à média

ponderada dos retornos e riscos do Canadá, Mercado Comum

Europeu e Japão, sendo a ponderação dada pela proporção do

estoque total de capital americano mantida em cada um desses

países individualmente.

paisesA opção pela formação de um grupo de

desenvolvidos e não de um grupo de países em desenvolvimento

resulta do fato de que os primeiros são mais homogéneos,

tanto em termos dos fatores que afetam o retorno quanto, o

que é rnais fundamental, àqueles ligados ao risco.

trabalhos presentesAo contrário dos demais na

literatura,onde trabalha-se nas estimativas empíricas com os
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valores observados dos retornos e riscos, aqui procura-se

utilizar um modelo de de-fasagens distribuídas , ou mais

espec i f i cament e , uma -formulação de Nerlove com transformação

de Koyck para descrever a maneira pela qual as expectativas

são -formadas.

Postula-se que a parcela da riqueza das -firmas

americanas no momento t a ser mantida sob a -forma de capital

de países i que compõe- oinvestido em cada grupo

Mportfoiio“ no ano t, depende linearmente tanto da relação

entre a taxa de retorno esperada do investimento realizado

na região i e a taxa de retorna esperada nos Estados Unidos

(país de origem) quanto da relação entre o risco esperado em

cada região e o risco esperado nos Estados Unidos neste ano

e um termo aleatório como especificado anteriormente:

R*R?r!‘ EK SUDASI+ a I + aa *
DESii t + a= ao 3 r!1 r!..;wt R EUAEUAEUA (i)

tf*tf
0SUDASI

aEUA

°ALAT + 

°EUA

°DE§_ ay — 6 *a 5 *+ Ot “
4 a *EUA

do modelo, a relaçãoPara facilitar o desenvolvimento

taxa de retorno em cada uma das regiões e a taxa deentre a

Estados Unidos será denominada por um número, oretorno nos

risco. 0 número i está associado amesmo valendo para o

estas relações para os países desenvolvidos, o número 2 para

o número 3 para o Sudeste Asiático,a América Latina e
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passando a variável independente a ser denominada yi,t.

Desse modo, a equação (i) pode ser reescrita como:

R* r! R* *
0 + “i 

aa, t+ a6 °3, t

yi, t + a= a + a + a + a4 °i, ti, t s e, t 3 3, t 5
*

+ u t (1.1)

Como hipótese de ajustamento tem-se que os investidores

ajustam suas expectativas de retornos e riscos ano a ano,

previsão efetivamenteproporcionalmente aos erros de

observados no ano anterior.
* *R . , - R . . .i * t í, t-1

- R*
1 i= y (R )ii t-1 t-i (S)

* * *a . - o . , = Y (a. , .í, t í, t—1 í, t—i )a i í t-1

onde :

cada uma das regiões - países desenvolvidos (DES),i =

América Latina (ALAT) e Sudeste Asiático (SUDASI).

0 Y < 1

Reescrevendo (2) tem-se:

+ <i-Y)R*
11

+ Í1-Y )<** 
i *

R* = YR t-1i , t-1i, t
* = YOi|a t-1t-1i * t

** * Rsão médias ponderadas de RR O ee i , t-1i i t-1
respectivamente com pesos Y e (1-Y)

i i, t
*e O .

ti

oe i i t-ii, t-i
e a*.* <1.1> por estas médiasR. . i . t

ponderadas e eliminando-se Ri

Substituindo emt
#*

, R ei( t-e '
... sucessivamente, obtém-se a expressão

t-i
# *a

i, t-2 1i , t-i 

(3) .
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n~ba0+ a1fYR1(t_1+ Y(*“Y> R1(t_2+

+ a2CyR

... + y(i-y) 1, t-n 1----- "3yi,t =

n“A+ ... + y<i-y)+ y<i-y> r 12, t-n * •2, t —i 2, t-2 • ♦

(l-Y>n_A + . #.1 3,t-n J+ a^lyRQ . .+ Y^~Y^ Rq j._o+d <j | t 1 J / TL C—
. . +

n-1
+ aAÍY^i.t-l + ... + y<+ y(i—y) a °í, t-n* "O1 * t—2(3)

-1. . + y<i-y)n 1+ a5^°2,t-l+ Y<i“Y> °2,t-2+ ' *2, t—n
• • «

... + y(i^-y)n ^ + •••*}+ Ur1°3,t-n+ a6^a3,t-l+ Y<1‘Y> °3,t-2+

< a >Aplicando-se a transformação de Koyck 

expressão anterior defasada de 1 período e multiplicada por

tem-se toda a

(1 Y>-

+ (1-y) ■ai(YRif + (1— Y> R «
A I

+= <i“Y> a0(l-y)y t-3t-2i ,t-l < 4)
n—2 + (i-Y)U1 +Ri.+ (i-y) t-it-n-í

Subtraindo (4) de (3) tem—se:

(2) Esta é
muiticolinearidade decorrente da 
explicativas assumindo valores sucessivos.

efetuada a fim de evitar o problema de 
presença de variáveis
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t- (i-Y)yi, = 0oy + a1YR1 + ci YR2YnS, t-iVi, t-i t-it

°3Y R3, t-i + V0i, + Cl YCJ6 3, t-i+ a5Y°a, t-i +t-i

íut t-i?(1- Y) u <S)

= c^Y + «iYRii t_í + VR2, t-i + « yR3' 3, t-i +Yi. t I

(i-Y) v+ a yvo_
o j t X. — x+ a_ y oa4Y'°i, t-i +2, t-i5 V-i

fu -t - (i-Y> ut^ií (5 . i )

Para estimar a demanda de*ativos de investimento direto

pelos Estados Unidas foi utilizada uma equação deste tipo

para cada uma das regiões, resultando no seguinte conjunto:

equação i: 
FK EUA, DES RR ALAT, t-iDES±_t—i + 

EUA, t-i
8 + 6= 3„ + :6 2 Ri R0 3W EUA, t-iEUA

.a.aR ALAT^t-l 
°EUA, t-i

DESj_t-i
EUA, t-i

SUDASI, t-i + 8. + *8+ .8 5 64 -O,REUA, t-i

<7SUDASI# t-i + 8_ DEF4 + 8_ DUM VRP + i B ti7AEUA, t-i

equação 2:

RREK ALAI,_t-i + g» 

EUA, t-i
DES, t-iEUA,ALAT - 3: + :-8l + 2 R 3i R0W t-iEUAEUA i

CLR ^ALAIi__t=i 

a'EUA, t-i

i\DE§i t^l + m 
4 «EUA, t-i 5

SUDASI, t-i í + 8+ 8 6REUA, t-i

^SUDASI^t^i , 
aEUA, t-i

DEF^ + 8q DUM VRP + Et

+ h t
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equação 3:

EK R RnEUA,SUDASI + Í3VDES^t-i 
EUA, t-i

ALAT^t-i 
EUA, t-i

+ B11— 3 + 3w 0 i R 2 R 3EUA

R ^DESJL_t = i 
° EUA, t-i

1
5 °EUA, t-1

SUDASI, t-i + 8" + B _ + 3."R 4 6EUA, t-i

a SUDASI^ 

°'EUA, t-i
+ 3" 3”7 DEFa + DUM VRP +S

Além das variáveis de retorno e risco anter i orrnente

espec i f içadas -foi incluída, ainda, uma variável "dummy"

(DUMVRP) que procura captar os e-feitos do programa de

restrição â saída de capitais dos Estados Unidos ("voluntary

restraint' program") sobre a decisão de investimento das

. empresas multinacionais americanas, e igual a i de 1965 a

1973, período de vigência do programa e zero para os demais

anos .

As variáveis DEF DEFe e DEFa correspondem á proporção11

da riqueza americana mantida sob a forma de capital nos

países desenvolvidos, na América Latina e no Sudeste

Asiático respectivamente, com de-fasagem de um período,ou

seja, equivalem à variável dependente defasada.

Este esquema permite definir para cada um dos países em

questão a que demais países ele está respondendo em termos
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de retorno e/ou risco. Isso possibilita a i dent i-f i cação das

regiões concorrentes entre si pelo capital externo, cabendo

de-f i n i çãopartir dessa tentar detectara quais

características regionais específicas estão sendo decisivas

e resumidas pelos parâmetros retorno e risco.

Os sinais esperados dos coeficientes são apresentados

na tabela abaixo:

SINAIS ESPERADOS DOS COEFICIENTES

COCFXCIENTE VARIrfVCX O
EQUAC20 2 7i 3 4 5 6 8

i ++ + +

2 + + +

3 + + + +

Quando se trata de analisar a região i, um aumento da

relação entre a taxa de retorno desta região e a taxa de

retorno nos Estados Unidos deve incentivar a manutenção de

forma deuma proporção maior da riqueza americana sob a 

estoque de capital neste país, ocorrendo o contrário se há

um aumento nesta relação para as regiões concorrentes.
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Por outro lado, um aumento no risco da região i em

relação ao risco dos Estados Unidos deve desestimular a

alocação de riqueza americana para esta região, estimulando

o interesse pelas demais regiões e vice-versa.

A análise da "dummy" para o. programa de restrição à

exportação de capitais americanos é a mesma para todas as

regiões, uma vez que tal dispositivo tinha como objetivo

reduzir de -forma generalizada as saídas de capitais de longo

prazo para o exterior.

4.4. DESCRIÇSQ DAS VARIÁVEIS

Nesta seção procura-se de-finir as variáveis que serão

utilizadas para a estimação do modelo. Os dados originais

que servirão de base para as regressões estão disponíveis em

anexo.

4.4.1. ESTOQUE DE CAPITAL AMERICANO NO EXTERIOR (EK)

americano no exterior -foi obtidoO estoque de capital

do Survey of Current Business que publica anualmente o valor 

dos investimentos diretos realizados pelos Estados Unidos de

das empresas no -final doacordo com o registro de balanço

dados aparecem para países a níveisano ("book value"). Os

acontecendobastante para osdesagregados, o mesmo
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diferentes ramos da indústria estat í sticasnas ma i s

recentes.

Esta fonte inclui nos fluxos de recursos externos

canalizados pelas empresas estrangeiras não apenas o "equity

também os empréstimos entre matrizcapital" mas e

subsidiária. Q mesmo não ocorre com o Banco Central do

Brasil que só registra o investimento direto sob a forma de

"equity capital". com o que seus dados assumem valores

inferiores aos do Departamento de Comércio dos Estados

Unidos. Na realidade, os empréstimos entre matriz e

subsidiária diferem apenas formalmente da entrada de capital

de risco uma vez que ambos representam transferências de

recursos dentro da empresa muitinacional. A observação é

feita somente para indicar em que consistem os dados de cada

das publicações e em que extensão eles diferem.uma

4.4.2. RIQUEZA <W>

líquida das empresas americanasPara medir a riqueza

foi utilizada como "proxy" o valor do seu património líquido

obtido do Economic Report of the President.

4.4.3 TAXAS DE RETORNO <R>

Para a taxa de rendimento no país de origem, ou seja,

nos Estados Unidos será utilizada a relação entre os lucros
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das corporações americanas depois de deduzidos os impostos e

o estoque de capital nos Estados Unidos no ano anterior.

Estes dados foram obtidos do Economic Report of the

President.

No que se refere ao retorno do investimento direto no

exterior quatro medidas alternativas publicadas pelo Survey

of Current Business poderiam ser utilizadas:

a)participação americana lucros das filiaisnos

estrangeiras: medida convencional de retorno do ponto de

vista das filiais, representando a soma dos lucros das

filiais e dos lucros das subsidiárias incorporadas. Estes

últimos correspondem subsidiáriasaos dividendos das

incorporadas mais os impostos sobre os dividendos e os

sendo os juros e "royalties" excluídoslucros reinvestidos,

por representarem custos para as filiais.

b)lucros ajustados: correspondem ao retorno realizado pelo

investidor direto. Seriam iguais aos lucros das filiais

impostos sobreos jurosestrangeiras mais menos os

dividendos pagos aos governos estrangeiros. Os juros pagos

pelas filiais sáo incluídos porque os empréstimos fazem

parte do valor do investimento direto. Os impostos externos

pagos sobre os dividendos sáo subtraídos porque representam

reduzindo o retorno dos investidores. Por fim,uma despesa,
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os "royalties" são excluídos por não serem um componente

convencional do retorno de capital.

cllucros amplos: corresponde à medida mais completa dos

benef ícios São obtidosrecebidos pelo investidor.

adicionando-se aos lucros ajustados os "royalties", que

representariam a remuneração de parte dos custos de pesquisa

e desenvolvimento e dos custos administrativos incorridos

pelas matrizes americanas.

d)renda do Balanço de Pagamentos: representa o retorno do

ponto de vista dos Estados Unidas como registrada pelo seu

Balanço de Pagamentos, á igual aos lucros amplos menos os

que são excluídos por não seremlucros reinvestidos,

registrados como receita no Balanço de Pagamentos. Estes, de

•fato, são tratados como operação meramente contábil: uma

parcela dos lucros da subsidiária é convertida na moeda do

pais de origem e “remetida" ao exterior e simultaneamente

estes recursos "entram" no país, aumentando o estoque de

capital mas não resultando em nehuma alteração do Balanço de

Pagamentos.

O fato de não incluir os lucros reinvestidos faz com

que esta medida apresente valores inferiores aos daquelas

que levam esta magnitude em consideração nos períodos em que

o crescimento no exterior. Na realidade, os lucrasé rápida

dasreinvestidos também são afetados pela rentabilidade
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atividades realizadas no exterior, aumentando nos períodos

de prosperidade nos países receptores e caindo nos períodos

recessivos.

A opção -foi -feita levando em conta a disponibilidade

dos dados. 0 ideal seria utilizar o conceito de lucros

amplos, na medida em que estes refletem a remuneração total

recebida pelo investidor estrangeiro. Embora esses dados não

foi possívelprontamente disponíveis,se encontrassem

chegar a eles através da soma da renda do Balanço de

Pagamentos aos lucros reinvestidos, para os quais haviam

estatísticas registradas para todo o período de análise

considerado.

A taxa de retorno de cada país foi obtida pela relação

vista do investidor americanoentre o retorno do ponto de

impostos externos e o estoque de capitaldepois dos

localizado no ano anterior.americano aí

4.4.4. RISCO (ef)

a fórmulaserá utilizadade riscoComo medida

pela dispersão do retorno do investimento 

torno do retorno médio, ou seja, a variancia ou o

convencional dada

direto em

a risco correspondedesvio-padrão. No nosso caso particular i

três anosao desvio-padrão tomado em relaçao a média dos
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o risco é igual a (í/2X(Rt_M -anteriores, ou seja, i. set

para cada uma das regiões que compõem o "portfolio".

De -fato, realização deo risco quando da um

investimento direto no exterior poderia ser desmembrado em

três tipos diversos: o risco do negócio, o risco do país e o

risco de cambio < sa >

O risco do negócio está presente independentemente do

local onde se deseja investir e inclui todos os riscos

presentes ao se operar uma firma ou projeto como, por

exemplo, variabi1idade dos custos, volumes de vendas, preço.

obsolescência técnica,competição de outros produtos,

greves, rupturas na oferta, etc.

por sua. vez, específico a cadaD risco do país é,

refere ao risco político deregião geográfica e se

expropriação dos ativos pelo governo, repudiação dos débitos

imposição de controles sobre a remessa decontraídos,

lucros, possiblidade de desastres naturais e guerras e os

económicos, dificuldades no Balançoconsequentes problemas

de Pagamentos, etc.

de cambio decorrem da perdaFinalmente, os riscos

dase detém ativo externo.resultante, quando um

com relação adesvalorização da moeda do país hospedeiro

(3) Distinção feita por KITCHEN (1986), p. 4 a 8.
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moeda do investidor. Este tipo de risco deveria ser levado 

em conta através da incorporação de expectativas com relação 

às taxas -futuras de câmbio, mas devido âs di -f icu 1 dades

encontradas para tanto o que geralmente se -faz é considerá-

lo a partir de sua influência sobre as taxas de retorno.

Seria desejável tentar separar as diferentes categorias
Jde risco e obter algum tipo de medida para cada uma delas

indivi dualmente. das dificuldades talDiante para

resultante do tamanho do "portfolio" e dasprocedimento,

poucas observações disponíveis., a análise se limitará à

simples distinção conceituai feita anteriormente.

4.5. RESTRIÇÃO AO MOVIMENTO DE CAPITAIS:

Talvez a principal dificuldade nas aplicações empíricas

como se indicoude "portfolio" sej ados modelos

anteriormente, a de incorporar as restrições aos movimentos

de capita 1.

dificuldades aparecem ampliadas uma vez queAqui estas

em ativos reais cuja mudançase trabalha com investimentos

dá naturalmente a uma velocidade menor e umarealocativa se

levadas em conta as restrições presentesvez que devem ser

em todos os países ou grupos de países considerados

numa descrição sucinta das(4) Para 
restrições ao 
principais países 
ver IMF (1986).

aqueles interessados
investimento direto em vigor em 1983 em E5 dos 

desenvolvimento tomadores de empréstimoem
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No que se refere a este último aspecto, ainda que os 

países receptores adotem em diferentes graus regulamentações 

sobre o investimento direto, observa-se uma tendência geral

de maior -flexibilidade e 1ibera 1ização com relação ao

capital estrangeiro a partir de fins da década de 70.

paísesDe -fato, maioria dos restringea os

investimentos consideradosexternos setoresnos

politicamente mais estratégicos como serviços de utilidade

pública, bancos, indústria petrolífera, alguns limitando

ainda a intensidade da participação estrangeira. No entanto,

genericamente, o capital estrangeira é livre para investir

em qualquer atividade legal nos diversos países.

Quanta às regulamentações sobre a remessa de juros e

dividendos assim como sobre o pagamento de "royalties"

relativos à transferência de tecnologia, embora alguns

alguns limites como parte de suaspaíses estabeleçam

relação investimentopolíticas permanentes aocom

não seriam muito rígidos, possibilitandoestrangeiro, estes

de manobra quanto à remessa de recursos aouma certa margem

exterior. Um exemplo disso é a legislação brasileira. Embora

estrangeiras remeter ao exteriorseja permitido às firmas

esse teto pode sersomente ÍEX do seu capital registrado,

estão dispostas asuperada se arcar com oas empresas
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pagamento de impostos crescentes quando da remessa de somas

superiores ao limite estabelecido.

Com essas observações se quer ressaltar que, apesar da

existência de restrições, existe em extensão bastante

razoável a possibilidade de uma realocação sempre que

desejada dos estoques de capital entre os países.

No que se refere ao país de origem, os Estados Unidos

apresentam atualmente, paísesassim como demaisos

industriais, poucas restrições discriminatórias no que diz

respeito às saídas de capital de risco. Como se destacou
■

■

anteriormente, esteve em vigor nos Estados Unidos um

programa de investimento direto ( "voluntary restraint

program"). que tinha como objetiva reduzir as pressões

exercidas sobre o balanço de pagamentos americano pelos

fluxos de capital dirigidos ao exterior, estabelecendo

finaneiamento dascontroles quantitativos ligados ao

subsidiárias estrangeiras pelas matrizes americanas. Q

programa variou em termos de intensidade e caráter de

aplicação, sendo voluntário de 1965 a 1960 tornando-se

obrigatório a partir de então até 1973 quando é abandonado.

as dificuldades de estimar a magnitude destaComo

restrição são grandes, esta será tratada através de uma

variável "dummy" que tentará captar se o programa adotado
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teve os efeitos esperados sobre os fluxos de investimento em

direção ao exterior, como Já definido anteriormente.

Na realidade, na fase atual dos estudos de "portfolíos" 

internacionais, as dificuldades de incorporar na análise os

efeitos das restrições, tanto das que incidem sobre o

investimento quanto das que incidem sobre a remessa de

lucros, são difíceis de serem superadas. Diante do problema

de quantificação dos diversos controles relativos às

diferentes regiões, assume-se que de forma geral eles não

são muito rígidos, existindo certa liberdade de alocação

entre as diversas alternativas apresentadas ao investidor.

4.6. RESULTADOS DO MODELO

serãoOs resultados das estimações realizadas

apresentados no quadro 1 a seguir, ressaltando-se o valor 

dos coeficientes, o teste t para a signifícância dos 

coeficientes, o coeficiente de determinação R2 

estatística Durbin para auto-correlação dos resíduos.

e a

Tem-se que os investidores americanos ao decidirem 

manter estoques de capital nos países desenvolvidos levam em 

conta somente a relação entre a taxa de retorno nesta região

nos Estados Unidos, que aparecee a taxa de retorno

nível de 10%. As relações entre as taxas designificante ao

(América Latina e Sudesteregiões concorrentesretorno nas
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Asiático) e a taxa de retorno nos Estados Unidos embora

apresentassem os sinais esperados náo mostraramse

significantes.

Quanto às variáveis de risco, todas apresentaram os

sinais esperados mas não se mostraram signi-f icantes .

A relação entre o estoque de capital americano nos

países desenvolvidos e a riqueza americana com de-fasagem de

um período mostrou-se signi-ficante ao nível de 1%.

Finalmente, a "dummy" para o programa de restrição

nãoamericano mostrou-se sinal esperadocom o mas

signif icante.

No que diz respeito à decisão com relação aos países da

América Latina, observa-se que os investidores americanos

não respondem neste caso à relação entre a taxa de retorno

nos países desenvolvidos e a taxa de retorno nos Estados

Unidos, que se mostra não signi-f icante. Por outro lado,

respondem tanto á relação entre a taxa de retorno na própria

América Latina e nos Estados Unidos que apresenta o sinal

e significãncia ao nível de 10% quanto àpositivo esperado

a taxa de retorno no Sudeste Asiático e nosrelação entre

Estados Unidos que também apresenta o sinal esperado e

significancia ao nível de 5%.
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A variável de risco relativa aos países desenvolvidos 

nao apresentou o sinal esperado nem se mostrou signiiicante.

Já a relação entre o risco nos países latino-americanos e o

risco nos Estados Unidos apresentou-se com o sinal esperado

e significante ao nível de 10%, o mesmo ocorrendo com a

relação entre o risco no Sudeste Asiático e o risco nos

Estados Unidos.

A relação entre o estoque de capital americano

investido na América Latina e a riqueza americana com

defasagem de um período mostrou-se com o sinal esperado e

sign i-f icante a 10%.

para o programa de restrição à saída deA "dummy"

capitais dos Estados Unidos apresentou-se com o sinal

esperado mas não signiiicante.

A decisão com relação aos países asiáticos mostrou que

os investidores americanos ao decidirem manter estoques de

capital nesta região levam em conta somente a relação entre

de retorno aí obtida e a taxa de retorno nos Estadosa taxa

Unidos que apresenta-se significante ao nível de 5%. A

relação entre a taxa de retorno na América Latina e a taxa

de retorno nos Estados Unidos apresentou o sinal esperado

embora não sign i-f icante .
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A variável de rlBco relativa à América Latina

apresentou-se com o sinal esperado e slgnificante ao nível

de 10%. 0 mesmo não ocorre com a variável de risco relativa

ao Sudeste Asiático que não se mostrou slgnificante, ainda

que tenha apresentado o sinal esperado. Como se verá ma is

aidante, através das demais estimativas realizadas, o

Sudeste Asiático não responde de forma absoluta ao que

acontece na América Latina, embora existam indicações fortes

de que as duas regiões disputem o capital americano. Isso 

provavelmente decorre do fato dos países asiáticos atraírem

também capitais de outros países que n2o os latino-

americanos e/ou do fato do componente de ajustamento de

estoque ser maior para a América Latina do que para o

Sudeste Asiático.

A relação entre o estoque de capital americano nos

países asiáticos e a riqueza americana com defasagem de um

período mostrou-se com sinal esperado e slgnificante ao

nível de 1%.

A "dummy" para o programa americano de restrição à

sinal esperadosaída de capitais apresentou eo

significância de 5%.

Essas três equações foram, ainda, estimadas na forma 

1ogarítimica. Para a equação 1, correspondente à decisão com 

relação aos países desenvolvidos, continuaram apresentando o
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taxa de retorna nas países desenvolvidas e a taxa de retorno

nos Estados Unidos e a relação entre o estoque de capital

americano nos países desenvolvidos e a riqueza americana com

um período, com signiiicãncia aos níveis de 5%defasagem de

e 1% respectivamente.

No que diz respeito â América Latina , há uma piora nos

resultados. As relações entre a taxa de retorno nos países

latino-americanos e a taxa de retorno nos Estados Unidos e

a taxa de retorno nos países asiáticos e a taxa de retorno

nos Estados Unidos deixam de ser signi-ficantes. Continuam

apresentando os sinais esperados e significância, as

variáveis de risco relativas aos países latino-americanos e

ao nível de 5%, e a variável de-fasada , aoasiáticos, ambas

nível de 10%.

Finalmente, quando se trata da tomada de decisão com

relação aos países do Sudeste Asiático, ainda que a relação

entre a taxa de retorno nos países deste grupo e a taxa de

retorno nos Estados Unidos deixe de ser significante, os

riscos relativos à América Latina e ao Sudeste Asiático

passam a ser significantes, ambos ao nível de 5X. Este

medida de encontro ao obtido naresultado vai em alguma

tomada de decisão com relação àestimativa linear ligada à

indicando sensibilidade das decisõesAmérica Latina,

Sudeste Asiática ao que está acontecendo nosrelativas ao

■fortalecendo o argumento dapaíses latino-americanos,
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concorrência entre as duas regiões pelo capital americano.

Mantêm o sinal esperado e a significância, a variável

defasada e a "dummy" para o programa de restrição americano,

aos níveis de IX e 10% respectivamente.

0 quadro com os resultados obtidos nas estimações

logarítimicas das três equações encontra-se no apêndice

(quadro 1>.

Uma segunda rodada de estimativas foi feita a partir da

inclusão de uma segunda variável "dummy" (DUMDIV), na

tentativa de verificar se a crise da dívida vivida pelas

economias latino-americanas resultou mudançanuma

qualitativa em termos de risco, afetando negativamente a

decisão dos Estados Unidos de investirem nesta região. Esta

assume valores unitários a partir de 1982 quando se dá a

declaração de insolvência por parte do México.

Esta variável deve apresentar sinal negativo quando se

trata de analisar a decisão de que parcela de estoque de

capital os investidores americanos desejam manter na América

Latina e sinal positivo quando as regiões sob análise são os

países desenvolvidos e o Sudeste Asiático. As dificuldades

países endividados em administrar seusencontradas pelos

problemas dai resultantes, devem terdébitos externos e os

a decisão dos investidores americanosafetado negativamente
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de manter estoques de capital nesta região, incentivando o

interesse pelas demais regiões.

Os resultados das estimações realizadas são

apresentados no quadro 2.

A decisão por parte dos investidores americanos de

manter estoques de capital nos países desenvolvidos responde

somente á relação entre a taxa de retorno nesta região e a

taxa de retorna nos Estados Unidos, sendo esta variável

signi -f icante ao nível de 1%. Parece, desse modo, que os

países desenvolvidos não tem rival direto na disputa

geográ-fica pelo investimento norte-americano, ou seja, as

decisões no que se refere a esta região são tomadas a partir

de suas condições específicas, sem qualquer relação com o

que está acontecendo nas demais regiões.

No que diz respeito às variáveis de risco nenhuma delas

se mostrou significante, embora todas elas tenham mostrado

o sinal esperado.

A relação entre o estoque de capital americano nos

países desenvolvidos e a riqueza americana com defasagem de

um período mostrou-se significante ao nível de 5X. I sso

indica uma tendência por parte dos investidores americanos

de investirem nos países desenvolvidos , dadas as grandesI
magnitudes de capital ali já instaladas.
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A variável "dummy" para a crise da dívida não se

mostrou com o sinal esperado, o que não deve surpreender na

América Latinamedida nãoem que a aparece

significativamente concorrêncialocal de doscomo

investimentos realizados nos países desenvolvidos.

Por sua vez, a "dummy" para o programa de investimento

direto americano se comportou de acordo com o esperado,

revelando que a tentativa de reduzir a saída de capitais dos

Estados Unidos através de uma imposição desestimuladora foi

bem sucedida, sendo s i gn i -f i cante ao nível de 554.

No caso das decisões com relação aos países latino-

americanos, estas estão ligadas basicamente ao que ocorre na

própria América Latina e no Sudeste Asiática. Assim, a

relação entre a taxa de retorno na América Latina e a taxa

de retorno nos Estados Unidos apresentou o sinal esperado,

sendo sigini -f icante ao nível de 554. A relação entre a taxa

de retorno no Sudeste Asiático e a taxa de retorno nos

também apresentou o comportamento esperado eEstados Unidos

sign i f icanc ia ao nível de 554, confirmando o Sudeste Asiático

importante concorrente da América Latina na disputacomo um

norte-americano. A relação entre apelo estoque de capital

taxa de retorno nos países desenvolvidos e a taxa de retorno

nos Estados Unidos não se mostrou significante, ainda que

esperado. Isto leva a crer que ostenha mostrado o sinal
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■

investidores americanos ao decidirem alocar parte de sua

riqueza para a América Latina não olham os países

desenvolvidos como opção alternativa, resultado consistente

com o obtido anteriormente.

Dessa forma, é possível concluir que a decisão com

relação aos países desenvolvidos está 1igada ma is

proximamente ao que ocorre em termos de retorno entre esta

região e o país de origem dos investimentos (Estadas Unidos)

e em nenhuma outra mais. Analogamente, quando se trata da

América Latina o que é mais relevante é o comportamento das

variáveis de retorno relativas a esta região e o Sudeste

Asiático. Isto não implica necessariamente que as decisões

são tomadas levando em conta apenas parte do “portfolio"

relevante. Significa, simplesmente, que de acordo com os

. resultados obtidos alguns países ou regiões respondem com

mais intensidade ao que está acontecendo em uma ou outra

região, consistindo esta na opção de mesmo grau quando da

decisão, isto é, que a possibilidadetomada de de

substituição entre mercados é maior em alguns casos que em

outros.

A relação entre o risco na América Latina e o risco nos

Estados Unidos mostrou-se com o sinal esperado, embora não

seja significante. Já a relação entre o risco no Sudeste

Asiático e o risco nos Estados Unidos apresentou o sinal

positivo esperado e significância ao nível de 5%.
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A relação entre o estoque de capital americano

investido na América Latina e a riqueza americana com

de-fasagem de um período não se mostrou s i g i n i -f i cante .

A "dummy" para a crise da dívida se mostrou com o sinal

esperado e significante ao nível de 1%. Ela de -fato parece

captar parte do risco em que se incorre ao decidir investir

na América Latina, ligado a possibilidade de restrições em

relação aos investimentos estrangeiros em -face de problemas

externos mais gerais enfrentados pelo país (risco do país).

para o programa de restrição à saída deA ,,dummy,,

capitais dos Estados Unidos também se mostrou com o sinal

esperado e signi-ficante ao nível de 10%.

No que diz respeito à decisão com relação aos países

asiáticos, tem-se que o investidor americano ao decidir

investir no Sudeste Asiático está preocupado somente com a

relação entre o retorno nesta região e o retorno nos Estados

ainda que a variável de retorno relativa aosUnidos. Assim,

países latino-americanas tenha apresentado o sinal esperado,

quanto maior a relação entre a taxa deindicando que

retorno na América Latina e a taxa de retorno nos Estados

a disposição dos investidores americanos deUnidos menor

no Sudeste Asiático, esta não se apresentoumanter ativos

outro lado, a observação de que quantosigni-f icante . Por
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relação entre a taxa de retorno no Sudeste Asiáticomaior a

e a taxa de retorno nos Estados Unidos maior o desejo de

manter ativos nesta região mostrou s1gn1f1cânc1 a de 10%.

As variáveis de risco mais uma vez não se apresentaram 

significantes, embora tenham apresentado o sinal esperado

tanto para a relação risco da América Latína/risco nos

Estados Unidos quanto para a relação risco do Sudeste

Asiático/risco nos Estados Unidos.

A relação entre o estoque de capital americano nos

países asiáticos e a riqueza americana com defasagem de um 

período mostrou-se com o sinal esperado e significante ao

nível de 1%.

A DUMVRP mostrou-se com o sinal esperado mas não

sign1ficante.

Por fim, a "dummy” para a crise da dívida externa não

se apresentou signiftcante nem com o sinal esperado. Isto

surpreende à primeira vista, uma vez que a América Latina e 

o Sudeste Asiático aparecem como regiões concorrentes pelo 

capital americano. Esperava-se que as decisões com relação

aos países asiáticos tivessem sido estimuladas face às

sofridas pelas economias latino-dificuldades externas

americanas.

150



Mals uma vez, esse conjunto de equaçSes foi estimado na 

forma 1ogarítimica, encontrando-se os resultados no apêndice 

(quadro 2).

No que diz respeito à decisão dos investidores

americanos com relação aos países desenvolvidos, esta

continua respondendo à relação entre a taxa de retorno neste

grupo e a taxa de retorno nos Estados Unidos (siginifícâncía 

à relação entre o estoque de capital americano 

nestes países e a riqueza americana tomada defasada de um

de 5%),

período <signif1cância de 10%) e ao programa de restrição

americano à saída de capitais (significância de 10%).

À tomada de decisão com relação à América Latina

apresenta algumas mudanças. A relação entre a taxa de

retorno dos países asiáticos e a taxa de retorno nos Estados

Unidos deixa de ser signif1 cante, embora continue mantendo o

sinal esperado. ao passo qua a relação entre o risco na

América Latina e o risco nos Estados Unidos passa a ser

significante (5%). A DUMVRP também deixa de ser significante

e de apresentar o sinal esperado. Continuam mantendo o sinal

esperado a relação entre a taxa de retorno na América Latina

taxa de retorno nos Estados Unidos, a variável de riscoe a

relativa ao Sudeste Asiático e a "dummy" para a crise da

dívida latino-americana, com significâncias de 10%, 1% e

também 1% respectivamente.
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Por fim, quando se trata de avaliar quais s3o as

variáveis relevantes na decisão relativa aos países

asiáticos, no teste com a forma logarítimlca a reiaçSo entre

a taxa de retorno nos países asiáticos e a taxa de retorno

nos Estados Unidos continua significante, agora ao nível de

10%. Por outro lado, as variáveis de risco relativas à

América Latina Sudeste Asiáticoe ao passam a ser

siginificantes ambas ao nível de 5%. A "dummy" para o

programa de restriçáo à saída de capitais dos Estados Unidos

também passa a ser significante ao nível de 10%. A proporção

da riqueza americana mantida sob a forma de estoque de

capital no Sudeste Asiático continua significante ao nível

de 1%.

Uma vez que os países desenvolvidos responderam somente

à variável de retorno nesta regiáo, procurou-se verificar

entre quais países se manifestava a concorrência dentro

desse grupo. Os países desenvolvidos foram desmembrados em

suas partes componentes - Canadá, Mercado Comum Europeu e

JapSo - e feita uma análise individual para cada um deles, 

com base num sistema de equações semelhante ao apresentado

anter1ormente.

Os resultados obtidos n2o foram positivos, o que pode

ser explicado em parte pela alta correlação existente entre 

a taxa de retorno nos Estados Unidos e a taxa de retorno nos
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4.7. INVESTIMENTO DIRETO: TENDÊNCIAS RECENTES DA

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

A análise do modelo permite distinguir dois grandes

blocos de disputa pelos investimentos diretos de origem

norte-americana.

O primeiro paísescorresponde dosao grupo

desenvolvidos. Neste se observa uma crescente atratividade

( a participação no estoque total de capitalenquanto bloco

americano passa de 56% em 1965 para 61% em 1986 < CS > ) e uma

ligeira realocação do capital entre seus países membros -

Canadá, Mercado Comum Europeu e Japão. A decisão dos

investidores americanos com relação aos países desenvolvidos

conforme o modelo proposto respondeu somente ás condições

ali existentes de forma que se pode considerar que as

tomadas de decisão são efetuadas neste caso com certo grau

de independência em relação ao que ocorre nas demais regiões

possíveis de destino.

□ segundo corresponde ao grupo dos países em

desenvolvimento, onde se percebe uma permuta entre a América

Latina e o Sudeste Asiático enquanto locais de destino do

estoque de capital americano. Assim, ao passo que a primeira

(5) Os dados relativos â participação de cada país ou região 
no estoque total de capital americano no exterior citados ao 
longo desta seção foram retirados da tabela 4.1 apresentada 
no início deste capítulo.
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região vê sua participaçao no estoque total de capital

americano investido no exterior reduzida de 88% em 1965 para

13% em 1986, a segunda tem sua parcela aumentada de 3% para

6% no mesmo período < A >

No que diz respeito ao movimento em direção aos países

desenvolvidos serão tecidos apenas alguns comentários, uma

vez que a preocupação maior é com a realocação dos -fluxos de

investimento entre os países do sul.

A principal mudança observada é o desinteresse ao longo

do tempo pelo Canadá, local tradicional de investimento

norte-americano, a -favor do Mercado Comum Europeu e Japão.

O período que chama mais atenção é o que vai de 1981 a

1984, caracterizado pela queda da participação do MCE que

33,84% , voltando a subir a partir de* passa de 37,03% para

1985. Este- movimento é, em grande medida, resultante da

queda da taxa de retorno do investimento americano nesta

região que passa de 15,18% em 1981 para 4,73% em 1988 e

ressaltar que este movimento não é descrito 
investidores americanos. De forma genérica, a 

América Latina no investimento direto nos 
desenvolvimento caiu de 50% em 1980 para 35% em 

contraposição à Asia que tem sua parcela aumentada 
para 45% em 1983, segundo dados da OECD 

(1987), p. 30. Existem, assim, indicações de mudança no 
padrão geográfico de distribuição do investimento direto que

60 e 70, onde a América Latina se 
destino entre os países em 
1971-80, 55% do estoque de 

países se concentrava nesta região), em 
padrão em que os países asiáticos ganham

(6) Deve-se 
apenas pelos 
participação da 
países em 
1983, em 
de 39% em 1980

marcou as décadas de 
destacava enquanto local de 
desenvolvimento (no período 
investimento nestes 
direção a um novo 
importância crescente.

-ò
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5,23X em 1903 quando se recupera (cálculos realizados a

partir de dados do apêndice).

Por outro lado, esse período é marcado por uma -forte

valorização do dólar , que resultava numa redução do valor

real dos ativos no exterior, tornando o investimento direto

nos demais países em geral e no MCE em particular ma is

atraente aos olhos dos investidores americanos.

Dessa forma, pode-se dizer que crescentea

valorização do dólar parece ter oferecido estímulo para que

diretos americanos aíinvestimentos realizadosos

continuassem ocorrendo, evitando uma queda maior que poderia

ter ocorrido dadas as baixas taxas dê rentabilidade

apresentadas nesta região.

parece mais interessante, entretanto, é a0 que

inflexão ocorrida de 1984 para 1985 quando volta a aumentar

a participação do Mercado Comum no estoque total de capital

americana no exterior.

embora a apreciação da moeda dos paísesNeste caso,

receptores em relação ao dólar tenha agido de forma a inibir

americano, existiriam ganhos cambiaiso investimento

"contábeis" que continuariam o estimulando. A desvalorização

faria com que o valor da massa de lucros gerada nado dólar

Europa em dólares aumentasse, com o consequente aumenta do
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valor dos lucros reinvestidos e até mesmo dos novos fluxos

de investimento.

Deve-se observar que os ganhos cambiais descritos

explicam apenas parcialmente a mudança observada no

investimento direto americano quando da desvalorização do

dólar. Em 1985, os valores dos lucros reinvestidas aumentam

de US$11,6 bi com relação a 1984, o que é muitoem cerca

superior aos ganhos cambiais relativos a este período que

foram de US$4,9 bi. Pode-se dizer, dessa forma, que o

investimento americano no Mercado Comum Europeu recupera—se

a partir de 1984, apesar das perdas cambiais observada neste

ano (o dólar ainda se valorizava nessa época) solidificando-

se da i para frente<7>. A perspectiva da ampliação do MCE em

acender o medo do aumento da discriminação contra1992, ao

investidores externos, pode ter atuado também de forma a

estímulo pela realização de investimento diretorecuperar o

nesta região.

No que se refere aos fluxos de investimento direto na

direção norte-sul, ou seja, dos Estados Unidos para as

economias semi-industrializadas os resultados obtidos pelo

modelo empírico foram bem mais consistentes, com a América

Latina e o Sudeste Asiático aparecendo como concorrentes

imediatos pelo capital americano.

(7) FRITSCH & FRANCO (1988b), p. 6 e 7.
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á necessário ressaltar que o -fundamental para a

discussão não é a magnitude do investimento estrangeiro

direto em cada uma das regiões, onde é clara a proporção

pelos países latino-americanos. Isso não só nomaior detida

que se refere aos Estados Unidos enquanto país de origem,

mas de forma generalizada. Assim, entre 1967 e 1978 a

relação entre o estoque de investimento direta externo e o%
produto nacional bruto era, em média, de 12% para o Brasil e

8% para a Argentina enquanto na Coreia e Formosa era de 2,3%

e 5,2% < e >respectivamente . Embora o volume detido pelos

países asiáticos seja muito menor, o que interessa explicar

é porque está havendo uma mudança na alocação do capital

produtivo em detrimento da América Latina e a favor do

Sudeste Asiático.

Uma das razões para tal movimento está relacionada ao

desempenho económico diferenciado das duas regiões. A taxa

medida pela evolução do PNB, sede crescimento do mercado,

mostrou mais vigorosa no Sudeste Asiático do que na América

Latina. Isso se refletiu num diferencial bastante elevado

nas taxas de retorno dos investimentos realizados nos países

asiáticos e nos países 1atino-americanos, que passa de uma

média de 12% no período 1970-81 para uma média de 19% no

período 1982-85 (valores obtidos a partir dos dados do

apêndice), o que atuou de forma a aumentar a atratividade

dos primeiros.

(8) BRAGA & MATESCO (1987a), p. 3.
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Assim, o crescimento do mercado latino-americano e as

expec tat i vas com relação ao mesmo -face ao dos países

asiáticos e as implicações disso sobre as expectativas de

retornos mais baixos na primeira região, aparecem como um

importante elemento explicativo da mudança de interesse.

TABELA 4.3

CRESCIMENTO DO PRODUTO NACIONAL NA AMÉRICA LATINA E SUDESTE

ASIATICO,1970-84
(em percentagem)

PAÍS 1981-841970-81

América Latina 
Argentina 
Brasil 
Chi le 
México 
Peru
Venezuela 
média ponderada 
Colombia

-0.1
-0.8
-3.2
-0.9
-0.3
-2.2
-0.4

1.6
7.6
2.8
6.7
3.4
3.7
5.6

1.75.2

Sudeste Asiático 
Indonésia 
Coréia 
Malásia 
Tailândia 
média ponderada 
Fi1ipinas

4.38.0
7.68.1
6.27.8
5.37.1
5.87.8

-0.65.9

FONTE: J. SACHS, (1985).

comportamento positivo dasVale ressaltar que esse

em grande medida, ligado àestá,economias asiáticas

políticas industriais ativas e bem articuladasde-finição de
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onde são estabelecidos os setores líderes, -formulados

programas setoriais, assim como programas específicos de

pesquisa e desenvolvimento com a ajuda do Estado. Observa-se

nestes países uma forte participação conjunta do Estado e do

setor privado na busca dos objetivos estabelecidos,

participação esta que não difere muito em termos de

intensidade, ainda que de consistência e adequação, daquela

presente nos países latino-americanos < *Y >

No que se refere ao controle sobre a entrada de capital

estrangeiro é uma ilusão acreditar que os países asiáticos

lhe conferem tratamento amplamente não restritivo. Na Coreia

o capital estrangeiro tem participação minoritária, com

somente 6% das subsidiárias, de empresas mult inac ionais

possuindo a totalidade do capital. Em Taiwan a posse

estrangeira exclusiva só é permitida às empresas que se

dedicam unicamente às exportações. A situação no caso dos

países latino-americanos é totalmente diversa. Mais de 60% e

50% das subsidiárias de empresas estrangeiras no Brasil e no

México respectivamente detêm totalidade de seua

< 1.0 >capita1

(9) Para uma avaliação do papel do Estado nos dois grupos 
ver SACHS (1985).
(10) Para um
estrangeiro, regulamentações sobre o 
externa e limites à remessa de lucros 
capital ver 
sobre os 
Brasi 1 ,
Coréia, 
citadas foram 

641/2.

descrição das restrições à entrada de capital
grau de propriedade 

e repatriação de 
informações disponíveis 

dos dois grupos: Argentina, 
Peru, Venezuela, Indonésia, 

As informações

IMF (1985). Existem 
seguintes países 

Chile, Colômbia, México, 
Malásia, Tailãndia.

extraídas de SANTOS F° & FERREIRA Jr. (1987),
Fi1ipinas,

P •
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Assim, não é a existência de menos restrições e

regulamentações no que se refere ao investimento estrangeiro

o que explica o aumento do interesse pelo Sudeste Asiático.

Embora alguns países como Cingapura, Hong Kong, Malásia e

Coreia do Sul tenham procurado adotar regu1amentações mais

liberais, atraindo com isso volumes significativos de

investimento, estas não teriam desempenhado papel importante

se as condições económicas gerais destes países não fossem

superiores às de seus rivais latino-americanos, ou seja, se

os indicadores em termos de retorno e risco destas economias

não se mostrassem favoráveis.

□ que parece ter atuado decisivamente foi o problema da

é de 1981 para 1982, quando começam a ficardívida externa.

mais claras as dificuldades dos países latino-americanos em

administrar seus débitos externos, que ocorre a queda mais

abrupta na participação destes países no estoque total de

exterior, passando esta decapital americano investido no

17,2% para 13,6% seguida de uma nova queda em 1983 para

11,6% quando já estava declarada a moratória mexicana.

Sudeste Asiático tenham utilizadoEmbora os países do

também recursos externos, a evolução da economia e o destino
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dos empréstimos levou a uma situação diametralmente oposta

àquela vivida pelos países da América Latina<11>.

Analisando-se a relação entre a dívida e o produto

no caso dos países da Américanacional bruto observa-se que

Latina esta não é substancialmente maior do que no caso dos

países asiáticos. A comparação relevante parece ser a

baseada na relação dívida/exportações e na razão serviço da

divida/exportações, que são apresentadas na tabela 4.5. Com

isso quer se chamar atenção para o fato de que o que importa

não é a dimensão relativa da dívida mas a possibilidade de

serviço, e talvez mais ainda, a atitude do paísefetuar seu

devedor com relação a esse serviço. Em outros termos, países

que desenvolvem atitudes negativas com relação ao serviço da

dívida acabam por não despertar a confiança dos investidores

„ estrangeiros.

relativas 
baseada em SACHS

(ií) A análise sobre as diferenças 
endividamento externo das duas regiões é 
(1985).

ao
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TABELA 4.5

INDICADORES DA DÍVIDA EXTERNA, 1981 E 1980-83

(em percentagem)

PAÍS Divida/PNB 
1981

Dívida/Export. 
1981

Serv.Dív/Export~ 
1980-83

América Lat. 
Argentina 
Brasi1 
Chi le 
México 
Peru
Venezuela 
média pond. 
Colômbia

31.6 
26.1
47.6
30.9
44.7 
42.1 
31.3
21.9

334.7
298.7
290.0
258.8
223.5
134.0
271.5
182.9

214.9
132.6
153.3
161.8
122.2
117.8
153.8
103.8

Sud.Asiático 
Indonésia 
Coreia 
Malásia 
Tailândia 
média pond.

Fi1ipinas

87.1 
76.6 
51.8

103.1
82.1 

214.6

24.1
27.6
27.8
25.7
25.9 
40.6

n. a.
90.1 
16.9
58.1 
61.7

152.7

d1vld««i . dfc 1mu«1 A rvl«cXa wntr» o» com o d«

d« divldai eorrw»»«ondw «o

«mor;t i*<ncí(o dm 
m«ls o Mtaiu» d« d £ vld« d«

Juro» d» todo or«««m»nto d»»

d £vid« dw rmírd lo » lonoo rr«>o

curta r*r«KO .
rONTEi a. BACMO. <1TOO>.

No caso da América Latina as obrigações com o serviço

na média, superiores aos valores dasda divida foram,

1980-83, o mesmo não ocorrendoexportações totais nos anos

Sudeste Asiático exceto com as Filipinas.com o

mais alta na América Latina é devida a trêsEssa razão

fatores fundamentais:

a) razões divida/exportação mais altas
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ta) um volume maior de díyiria de curto prazo

c) taxas de juros mais altas resultante de empréstimos

contratados em sua maioria junto ao sistema bancário privado

a taxas -flutuantes. Ao contrário. parcela dosa rna 1 or

débitos asiáticos -foi tomada de credores o-ficiais a taxas de

juros -fixas.

Os países da América Latina não usaram os recursos

produçãoobtidos externamente de benspara a

comercializáveis internaciona1 mente, especialem

manu-f aturados exportáveis aliado aumentoo que, ao

substancial dos juros no início da década de 80, acabou

-futurosatendimento doscomprometendo o compromissos

resultantes da dívida contraída, assim como diiicu 1tando o

repatriamento dos rendimentos do capital.

Se em 1965 a participação das exportações no PNB era

comparável nas duas regiões, com esta correspondendo a ±1%

para a América Latina e 13% para o Sudeste Asiático, em 1983

relaçãopa í ses latino-americanos apresentavam umaos

(15%) do que os países asiáticossign i-f i cat i vamente menor

(32%). A avaliação de alguns países individualmente também é

ilustrativa. Na Corêi^ essa relação em 1965 era de 9%, na

5%, no Brasil e Argentina de 8% , no México deIndonésia de

9%. Na Argentina esta relação passa em 1983 a 13%, no Brasil
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continua constante em 8%, no México salta para 20% enquanto 

na Indonésia passa para 25% e na Coréia para 37% <*•«>.

Deve-se ressaltar que o melhor desempenho dos países

asiáticos em termos de comércio nao resultou de uma relação

liberal com o resto do mundo. Ao contrário, existe um

controle seletivo em termos de volume e composição das

importações nesses países, o mesmo ocorrendo com as

exportações onde protegem-se os segmentos considerados

priorifcários. 0 essencial e distintivo é o caráter

temporário da proteção, na medida em que os beneficiados são

estimulados a adquirir competitividade internacional através

da utilização dos instrumentos da política industrial < 13)

No caso dos países da América Latina ainda que se tenha

buscado uma maior abertura em relação ao exterior, a

proteção aos setores que concorrem com importações e a

manutenção períodosdurante 1ongos de moedas

sobrevalorizadas acabaram nao beneficiando os exportáveis.

Diante da relação serviço da dívida/exportações mais

desfavorável à América Latina, restrição cambiala

explicitada quando do corte na oferta de créditos em 1982

acabou instaurando o pânico, com a consequente tentativa por

parte de cada investidor de retirar o mais rápido possível e

na frente dos demais seus ativos dos países endividados. □

(12) SACHS (1985), p. 537.
(13) SANTOS F® & FERREIRA Jr. (1987), p. 640.
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anteriormente denominado risco do país relativo ao grupo

latino-americano torna-se substancia 1mente elevado,

resultando na procura de portos mais seguros para o

investimento, como o Sudeste Asiático. Daí a resposta

positiva dos investidores americanos à "dummy" para a crise

da dívida quando são analisadas as decisões com relação à

América Latina no modelo apresentado.

Uma pesquisa realizada pelo GROUP OF THIRTV(1984), com

52 empresas multinacionais que controlam quase metade do

estoque de investimento direto do mundo, dá suporte a essa

afirmação. Nas questões relativas às perspectivas de

investimento durante o período 1983-87, destacou-se entre as

áreas geográficas nas quais melhorou o clima para o

investimento direto o Sudeste Asiático e entre as áreas nas

quais este piorou a América Latina, sobressaindo-se entre as

companhias que reclamaram sobre esta última região as de

origem americana. No que se refere a países específicos, a

pesquisa indicou uma queda acentuada no número de companhias

muitinacionais com intenção de aumentar seus fluxos de

a Argentina, Brasil, México einvestimentos reais para

um desinteresse generalizado por parteUruguai, revelando

paísespelosestrangeirosinvestidoresdos em

desenvolvimento com grandes débitos externos.
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4.B. CONSIDERACoES FINAIS:

A estimação do modelo de "portfolio" para a de-finição

dos locais de destino do capital americano permitiu a

definição de duas relações. A primeira delas ligada aos

países centrais, ou mais especificamente aos Estados Unidos

enquanto pais exportador e Canadá, Mercado Comum Europeu e

Japão enquanto países receptores, se estabelecer ia até certo

ponto independentemente das demais regiões de destino. Com

isso, a decisão relativa aos países desenvolvidos estaria

ligada fundamenta1 mente às sua condições específicas. A

segunda mostra a América Latina e o Sudeste Asiático

concorrência pelosenquanto locais de recursos

americanos,revelando uma certa redistribuição geográfica

onde a participação dos países asiáticos cresce âs custas da

redução da participação dos países latino-americanos. A

queda na parcela do primeiro grupo no total de capital

das baixasamericano'investido no exterior seria resultante

taxas de crescimento de suas economias e das consequências

disso sobre as expectativas de retornos mais baixas dos

como de problemasinvestimentos aí realizados, assim

aumento da desconfiança doscambiais que resultaram num

investidores externos com relação à região.

As possibilidades de reversão desse quadro, ou seja, de

atratividades relativas onde a Américauma mudança nas
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Latina pudesse receber novamente somas substanciais de

nãocapitais sãoexternos muito animadoras. A

irreversibi1idade das condições negativas em termos de

desempenho económico e clima para o investimento, pelo menos

no curto przao, associada a condicionantes externos pouco

■favoráveis ao país, apontam na direção de uma continuidade

das tendências recentemente observadas< JL A >

No que se refere ao investimento de origem não

americano, as perspectivas também não são muito positivas. O

investimento japonês, ainda que seja dirigido em grande

parte aos países em desenvolvimento (estes receberam 51% do

investimento japonês no período 1981-83, em contraposição a

31% recebido pelos Estados Unidos e 11% recebido pela

Europa), continuará provavelmente a descrever a recente

trajetória de interesse pela economia americana, atraído

pelo forte crescimento dos Estados Unidos e pelas vantagens

que a produção local oferece em termos de acesso ao mercado.

4Ísia,Neste caso, espera-se inclusive ondeque a

tradiciona1 mente o investimento japonês se concentrou, venha

a perder espaço. As indicações para o Mercado Comum Europeu

são no sentido de paísesmaiores fluxos para os

desenvolvidos, tendência que de modo geral marca todas as

e de maiores fluxos intra-países dianteeconomias centrais,

1992. Especificamente para ada mudança prevista para

(14) FRITSCH & FRANCO (1988b) acreditam, ao contrário, que é 
possível que a América Latina recupere sua importância 
enquanto local de destino do investimento estrangeiro.
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Alemanha, os dados indicam que a parcela do investimento

total realizado nos países em desenvolvimento permaneceu

relativamente constante, tendo a participação da Asia

aumentado em detrimento da América Latina<13>.

□ Brasil, enquanto caso padrão de economia latino-

americana, estaria sendo seriamente a-fetado pelo movimento

de reestruturação regional dos -fluxos de investimento que

vem se delineando, á assim, que a proporção do estoque de

capital americano mantido no Brasil em relação ao estoque

total de capital americano no exterior passa de 5,5% em 1950

para 4,5% em 1983 até atingir 4,1% em 1985.

determinantesDessa maneira, paralelamente aos

relativos às transformações macroeconômicas por que passam

, as economias centrais na década de 80,em especial os Estados

Unidos, e ao programa de ajustamento brasileiro descritos no

capítulo 3, vem se juntar como elemento explicativo do

investidores externos americanos pelodesinteresse dos

Brasil o processo de redefinição dos locais de destino, onde

perde pujança de forma generalizada a América Latina.

(15) OECD (1987).
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CONCLUSÕES FINAIS

O objetivo dessa dissertação •foi identi-ficar os

elementos que operaram, tanto a nível interno quanto

externo, no sentido de desestimular fluxos de□s

investimento direto destinados à economia brasileira.

O capital estrangeiro de risco que sempre teve um papel

de destaque na promoção do crescimento do país, ainda que

tenha perdido importância relativa na década de 70 quando os

empréstimos e financiamentos passam a ser preponderantes

nos fluxos privados de capital, na década de 80 e

especialmente depois de 1982 deixou de ver no Brasil um

local interessante de destino.

Para entender o porque desta mudança o trabalho

procurou analisar a questão sob dois ângulos.

desequi1íbriosO primeira 1 igadoestava aos

orçamentário e externo que passam a caracterizar a economia

americana após a política do dólar forte. Estes resultaram

numa mudança no quadro de preferencias onde observou-se um

Estados Unidospelosaumento da atratividade exercida

de investimento direto. I ssoenquanto destino dos fluxos

divisasda entrada de 

demais

contrapartida do crescimento 

seja, a expansão

levou a uma redução generalizada

economias,associadas a capital de risco nas

inclusive a brasileira, como

pela economia americana* oudo interesse
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dos -fluxos para os Estados Unidos deve ter desviado parte

dos investimentos que poderiam ser canalizados para outras

localizações.

No que se refere aos investidores americanos, -foco de

interesse da pesquisa, a necessidade de reduzir o dé-ficit de

seu balanço de pagamentos -fez com que os Estados Unidos

desestimulassem a saída de investimentos e, em alguns casos,

promovessem a desativação de suas -filiais no exterior. A

economia brasileira, devida às suas taxas de crescimento

insast is-fatór ias e á -falta de perspectiva de uma retomada

sustentada das mesmas e à existência de restrições cambiais

do problema da dívida externa,crescentes resultantes

apresentou-se imediatamente como uma opção pouco atrativa.

Assim, aparece como determinante mais imediato da queda

de investimento direto para o Brasil a relaçãodos influxos

entre os desequilíbrios externos continuamente apresentados

pelos Estados Unidos, enquanto- condicionante do ponto de

económicofraco desempemhovista externo, ee o

da economia brasileiravulnerabi1 idade externa por parte

do ponto de vista do paíscomo fator rea1imentador atuando

receptor.

estava associado a transformações de mais0 segundo

que resultaram numa reestruturação geográficalongo prazo

dos fluxos de capital americano para o exterior. Enquanto a
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decisão com relação aos paíse desenvolvidos mantém seu curso

vigoroso , atraindo volumes substanciais em termos agregados

ainda que tenha havido um aumento do interesse pelo Mercado

Comum Europeu e pelo Japão em detrimento do Canadá, a

decisão com relação aos países em desenvolvimento descreve

uma mudança de rota bastante acentuada. Ocorre a

substituição em termos de atratividade entre a América

Latina e o Sudeste Asiático, ganhando esta última região

crescente expressividade enquanto local de destino, ao

contrário do que acontece com a primeira. Observa-se, dessa

■forma, uma mudança significativa no perfil geográfico do

investimento americano no que diz respeito aos principais

blocos de países em desenvolvimento.

Na medida em que o Brasil corresponde a um caso padrão

de economia latino-americana com dificuldades em termos de

desempemho económico e condições de estabilidade para o

investimento, em contraposição a uma posição muito mais

países asiáticos, se vê imediatamenteconfortável dos

afetado pelo processo de reorientação regional anteriormente

descrito. Desse modo, vários estudos ressaltam que embora

tenha havido uma redução generalizada dos fluxos de

investimento direto em direção â América Latina, esta foi

especialmente acentuada para os países altamente endividados

cujas medidas de ajustamento implicaram em comprometimento

destacando-se o Brasil e o México.das taxas de crescimento
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As perspectivas para o -futuro não se mostram positivas. 

Cabe ao país tentar retomar uma trajetória sustentada de

crescimento e aliviar seus problemas externos para que possa

preferencia histórica que teve dos investidoresrecuperar a

estrangeiros e consiga, pelo menos, deixar de perder os

poucos recursos que ainda aportam no país via capital de

risco. Caso contrário, irá reforçar os movimentos que operam

a nível das economias exportadoras no sentido de uma mudança

em termos de distribuição regional, onde se intensificam os

fluxos de investimento entre os países desenvolvidos e se

realocam os fluxos de investimento para o sul em direção aos

países do Sudeste Asiático.
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APÊNDICE

QUADRO i
ESTOQUE DE CAPITAL AMERICANO NO RESTO DO MUNDO

<US$ milhões)

JAP20 SUDASIALATCANADA MCEANOS

9359.190
9.474
9.891

10.318
10.836
11.448
12.044
13.101 
13.841 
14.760 
15.789 
16.644 
16.484 
19.491
22.101 
23.934 
28.110 
32.662 
35.056 
38.882 
38.864 
28.161 
24.133 
25.229 
29.479 
34.970

6.829
7.752
8.950

10.306
11.902 
13.875 
15.310 
16.492 
18.361 
20.869 
23.748 
26.534
31.902 
36.848 
40.764 
45.200 
50.110 
57.231 
68.569 
80.337 
83.821 
74.339 
72.716 
72.079 
84.885 
96.226

3021961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979 

, 1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

11.602 
12.133 
13.044 
13.820 
15.223 
16.999 
18.097 
19.535 
21.127 
22.790 
24.105 
25.784 
25.541 
28.404 
31.038 
33.932 
35.200 
37.071 
40.243 
44.978 
45.129 
46.183 
44.339 
46.830 
46.435 
50.178

927373
1.043 
1.140 
1.358 
1.471 
1.670 
1.869 
2.172 
2.457 
3.036 
3.402 
3.818 
4.519 
5.747 
5.904 
6.217 
6.757 
7.440 
8.505 

11.099 
12.142 
13.039 
15.119 
14.874 
16.023

472
591
675
756
870

1.050 
1.244 
1.483 
1.821 
2.222 
2.671 
3.319 
3.339 
3.797 
4.143 
4.972 
6.208 . 
6.243 
6.755 
6.407 
7.661 
7.920 
9.095 

11.333

FONTE : Survey of Current Business - vários números.
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QUADRO 2
PATRIMÓNIO LÍQUIDO 

<US* bilhões)

PATR. LíQ.ANOS

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

172.6 
181.4
189.7
199.8
211.7
230.3
247.6
265.9
289.9
306.8
320.9
343.4 
374.1
395.0
423.4
462.7
496.7
540.5
600.5
668.1 
743.4
770.2
812.8 

. 864.2
866.2

FONTE Economic Report o-f the 
President, jan., 1987.
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QUADRO 3
RETORNOS EXTERNOS 

<US$ milhões)

JAPSOCANADA MCEANOS ALAT SUDASI

B47 6431962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

39 1.199 
1.139 
1.269 
1.340 
1.267 
1.190 
1.576 
1.653 
1.499 
1.529 
1.562 
2.511 
3.145 
3.221 
4.802 
5.570 
6.989 
9.470 

10.334 
9.624 
4.497 
2.827 
3.881 
5.417

147
988 811 55 129

1 . 132 
1.243 
1.303 
1.434 
1.623 
1.763
1.731 
2.089 
2.351 
2.844 
3.394 
3.412 
6.288 
4.868 
5.063 
8.520 
9.444 
6.170 .
3.731 
8.219 
7.577 
5.906

839 66 129
96 165910

906 92 160
210
204

807 125
1641.049 

1.480 
1.944 
2.201 
3.095 
4.618 
4.273 
3.788 
7.311 
7.984 

13.061 
14.459 
13.079 
12.195 
3.961 
3.886 
5.668 

33.228

175 281
215 288

331276
466334
931514

1.661 
1.304

393
233

553634
1.793
2.189
3.289
4.355
5.076
4.229
4.047
5.228
3.895

786
1.867 
1.203 
1.042 
1.329

595
1:786

948
2.598

FONTE: Survey of Current Business, vários números.
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QUADRO 4 
RETORNO INTERNO 

<US* bilhões)

ANOS EUA

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979 
1990
1981
1982
1983
1984
1985

17.1
19.5
23.2
27.5
30.9
29.0
32.1
33.2
28.6
31.3
36.5
48.1
58.7
49.1
64.5
70.4
81.1
98.7
92.6 

101.3
70.9
85.8 

107.6
87.6

FONTE: Economic Report o-f the 
President, jan., 1987.
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