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Resumo: Entre as modalidades de investimento estrangeiro, o investimento estrangeiro direto (IED) se 

mostra o mais importante para um país por ser considerado investimento produtivo, que contribui com a 

produtividade e o desenvolvimento da nação. Nos últimos anos, o Brasil tem apresentado uma grande 

entrada destes recursos. Mesmo após períodos de crises externas, como a crise russa de 1998, a argentina 

de 2001 e a crise norte-americana de 2008, quando se esperava que estes tipos de recursos cessassem, o 

país continuou a registrar um alto ingresso dessa modalidade de investimento. Diante disso, é importante 

analisar os fatores que o influenciam, para tentar atrair maior número de investidores. Sendo assim, o 

objetivo central desse artigo é analisar alguns possíveis determinantes do investimento estrangeiro direto 

no Brasil no período posterior a 1990, ano em que ocorreram muitas privatizações e que, também, se 

intensificou o processo de liberalização financeira no país. Para isso, o trabalho se encontra dividido em 

seções que abrangem objetivos específicos: a primeira seção faz um resgate teórico sobre o IED; a 

segunda seção expõe o comportamento desse investimento no caso brasileiro, além de fazer uma breve 

revisão bibliográfica acerca de outros trabalhos que estudaram este tema; e a terceira seção propõe e 

analisa um modelo econométrico, através da metodologia de um modelo de vetor de correção de erros 

(VEC), para os possíveis determinantes do investimento estrangeiro direto no Brasil. Um dos principais 

resultados encontrados é a importância do crescimento econômico e do indicador de risco-país como 

influências na confiança do investidor estrangeiro. Em conjunto, a própria entrada de IED que já ocorre 

no país também possui grandes influências nas novas entradas destes investimentos. 

Palavras-chave: Investimento Estrangeiro Direto. Economia Internacional. Modelo VEC. 

 

Abstract: Among the forms of foreign investment, foreign direct investment (FDI) seems to be the most 

important for a country because it is considered a productive investment, which contributes to 

productivity and the nation's development. In recent years, Brazil has had a great input of these resources. 

Even after periods of external crises such as the Russian crisis of 1998, Argentina 2001 and the American 

crisis of 2008, when it was expected that these types of resources halted, the country continued to register 

a high inflow of this type of investment. Therefore, it is important to analyze the factors that influence 

this type of investment in order to try to attract more investors. Thus, the main objective of this article is 

to analyze some possible determinants of foreign direct investment in Brazil in the period after 1990, the 

year when there were many privatizations and also when the process of financial liberalization in the 

country was intensified. For this, the work is divided into sections covering specific objectives: the first 

section is a theoretical rescue of the FDI; The second section shows the behavior of this investment in the 

Brazilian case, in addition to a brief literature review about other works that have studied this issue; and 

the third section proposes and analyzes an econometric model, using the methodology of a vector error 

correction model (VEC) for the possible determinants of foreign direct investment in Brazil. One of the 

main results is the importance of economic growth and country risk indicator as influences on foreign 

investor confidence. And the FDI inflows itself which already occurs in the country also has great 

influence on the new influx of these investments. 
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Introdução 

 

 O Brasil tem registrado entradas recordes de investimentos estrangeiro direto, o que tem se 

observado mesmo em períodos de alta instabilidade mundial, como ocorreu em 2008 diante a crise norte-

americana. Nota-se que o país tem se mostrado cada vez mais atrativo para este tipo de recurso que, 

inicialmente, se concentrava no setor industrial, mas, com o passar dos anos, passou a ficar mais dividido 

entre os diversos setores da economia. Esse tipo de investimento traz grandes benefícios a uma economia 

quando comparado a outras fontes de investimentos, como, por exemplo, ser um capital de longo prazo e 

de baixa volatilidade que contribui com a expansão da produção interna e, muitas vezes, com a redução 

de alguns custos, uma vez que o que antes era importado pelas indústrias brasileiras passa a ser 

consumido internamente nas multinacionais. 

 O investimento estrangeiro direto ocorre quando uma empresa, com base em alguns fatores, opta 

por estabelecer filiais em outra nação, em vez de atendê-las via exportações. Ao longo dos anos, várias 

teorias têm tentado explicar este comportamento das empresas. Desde que as empresas começaram a 

expandir para além das fronteiras dos seus países domésticos, houve preocupação por parte de alguns 

estudiosos em mostrar que essa expansão beneficiaria mais a empresa do que a decisão de exportar seus 

produtos. As primeiras teorias partiram principalmente da corrente de comércio internacional, mostrando 

as vantagens de mudar a produção para outros países. Porém, estas teorias falharam em explicar os fluxos 

do investimento estrangeiro. Desse modo, novas teorias foram criadas na tentativa de explicar esse 

movimento, entre elas, teorias que partem do pressuposto da organização industrial e também teorias que 

partem do princípio de produção industrial. Além dessas, também há teorias modernas que englobam 

aspectos microeconômicos e macroeconômicos. 

 Saber como se apresenta a dinâmica econômica que atrai o investimento estrangeiro direto para 

um país é importante, dado o poder irradiador deste investimento em uma economia. Assim, justifica-se a 

relevância deste trabalho em investigar em que medida o ingresso destes investimentos respondeu às 

mudanças nos níveis de seus principais determinantes após 1990, ano de muitas medidas de privatizações 

na economia e que pode ter representado uma quebra estrutural para o fluxo de investimento estrangeiro 

direto. A partir disso, o objetivo central deste artigo é analisar alguns fatores que determinam o ingresso 

de investimento estrangeiro direto no Brasil após 1990, mais especificamente 1995, período em que 

houve estabilização monetária. Dentre os objetivos específicos, tem-se analisar alguns aspectos teóricos 

sobre o investimento estrangeiro direto; investigar aspectos empíricos da realidade brasileira sobre esse 

investimento; e aplicar um modelo econométrico para analisar estatisticamente os possíveis determinantes 

do investimento estrangeiro direto no Brasil. 

 Para atingir o objetivo proposto, esse trabalho se encontra dividido em três seções, além da 

introdutória e conclusiva. A primeira apresenta alguns aspectos teóricos sobre os investimentos 

estrangeiros diretos. A segunda analisa o comportamento do investimento estrangeiro direto no Brasil e 

seleciona alguns trabalhos empíricos que fizeram estudos acerca do tema. E a terceira apresenta um 

modelo econométrico para verificar alguns possíveis determinantes do investimento estrangeiro direto no 

Brasil. 

 

1 Aspectos Teóricos Acerca do Investimento Estrangeiro Direto 

 

O investimento estrangeiro direto (IED) ocorre quando uma empresa situada em determinado país 

decide criar ou expandir uma filial em outro. Este tipo de investimento não envolve apenas uma 

transferência de recurso, mas também a aquisição do controle (Krugman; Obstfeld, 2005). Entre as teorias 

clássicas sobre a explicação dos determinantes do investimento estrangeiro direto está a teoria de Corden 

(1974). Esta teoria tem caráter neoclássico e enfoca principalmente o lado do comércio internacional. Ela 

está mais preocupada em explicar o porquê das empresas preferirem produzir no exterior. Corden (1974) 

também afirma que a teoria do comércio internacional pode ser usada para, além de explicar as decisões 

das multinacionais em investir fora, também mostrar as implicações no bem estar dos países hospedeiros 

que os investimentos proporcionam. Para poder explicar o que motivava as multinacionais a realizar 

investimento em outros países, Corden partia da teoria de Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS), porém, 
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com algumas modificações. Ele afirmava que um dos motivos que levava as empresas a produzirem em 

outros países, ao invés de exportar, era que existiam diferentes funções de produção para cada país. Essa 

premissa coincidia com um dos pressupostos do modelo HOS. Ele presumia também que o conhecimento 

não era caro e era perfeitamente móvel entre os países (AMAL; SEABRA, 2007; CORDEN, 1974). 

Ele assumia a vantagem comparativa de Ricardo para o comércio internacional, pois as diferentes 

funções de produção de cada país resultavam de diferenças no progresso tecnológico que cada país 

possuía, assim, cada país possuía a vantagem na produção de algum bem. Apesar de sua teoria ser 

considerada neoclássica, Corden reconhecia que a estrutura de mercado podia assumir a forma de 

monopólio ou de oligopólio, então, ele afirmava que outra vantagem para a aplicação das empresas 

multinacionais seria a existência de economias de escala tanto externas quanto internas. Nem sempre os 

interesses das empresas multinacionais em realizar os investimentos coincidiam com os interesses da 

população do país hospedeiro, pois normalmente a maior preocupação das multinacionais era em 

maximizar os seus lucros o suficiente para que o ganho fosse maior do que o que aconteceria se a empresa 

tivesse optado por realizar exportações (AMAL; SEABRA, 2007; CORDEN, 1974). 

Outra teoria comumente citada em conjunto com a de Corden (1974), como sendo tradicional e 

voltada para a explicação dos motivos das empresas multinacionais internacionalizarem pela ênfase do 

comércio internacional, é a de Hirsch. Essa teoria também partiu do modelo de HOS, porém, Hirsch 

concluiu que as premissas do modelo eram inconsistentes com a tomada de decisão das empresas em 

internacionalizar a produção. Na sua teoria, Hirsch levava em consideração os custos de produção, 

informação, vantagem específica de cada empresa, entre outros. Ele afirmava que somente haveria 

internacionalização da produção se houvesse taxas de juros diferentes entre os países, também enfatizava 

a importância da análise comparativa entre diferentes estratégias para a internacionalização como sendo 

de extrema importância para a teoria (AMAL; SEABRA, 2007; PEREIRA, 2008). 

Tanto a teoria de Corden, quanto a de Hirsch, apesar de estarem entre as pioneiras na área, 

falharam em dar explicação ao movimento dos fluxos que o investimento estrangeiro direto gera. Eles 

estavam mais preocupados em explicar porque as empresas decidiam produzir fora das fronteiras dos 

países natais. Por isso, várias novas teorias foram desenvolvidas com o intuito de explicar esses 

movimentos de fluxos (AMAL; SEABRA, 2007; PEREIRA, 2008). 

Hymer tentou desenvolver a teoria do investimento estrangeiro direto dentro da área da 

organização industrial. A partir disso, ele afirmou que as empresas transnacionais deviam ser vistas como 

empresas voltadas para a produção internacional, e não mais para o comércio internacional como os 

autores antes citados. Ele acreditava que as empresas domésticas possuíam vantagem sobre as empresas 

transnacionais, então para que estas pudessem competir no ambiente doméstico, era necessário que 

possuíssem outras vantagens que sobrepusessem as vantagens das empresas domésticas. Entre estas 

vantagens estariam patentes, diferenciação de produto, entre outras. Essas vantagens seriam as que 

influenciariam as transnacionais em realizar investimentos estrangeiros ao invés de realizar exportações. 

Porém, esta teoria também tem suas desvantagens, entre elas que no cenário internacional essa condução 

das empresas poderia causar instabilidades políticas ou econômicas por poder causar perda de 

competitividade (PEREIRA, 2008). 

Uma teoria mais moderna sobre os determinantes do investimento direto é a de Dunning. Ele 

desenvolveu uma abordagem conhecida como “paradigma eclético”, por abordar diversas teorias e sem 

apresentar uma previsão única. O autor procurou explicar as atividades das empresas multinacionais 

(EMNs) juntando a teoria de produção internacional com teorias do comércio internacional. A teoria 

também era conhecida como OLI paradigm, por tentar unir três frentes vistas por Dunning como 

impulsoras do IED: 1. ownership, referente às vantagens privilegiadas de alguns ativos; 2. localization, 

referente às vantagens de políticas governamentais e proximidade aos insumos que as firmas podem obter 

ao direcionar seu processo de produção para outro país; 3. internalization, referente aos ganhos 

provenientes do IED em lugar das exportações (FLACH, 2006, LIMA JÚNIOR, 2005). 

 Segundo Flach (2006), os componentes do OLI paradigm relacionavam dois tipos de vantagens 

relacionadas às estratégias das EMNs. A primeira estava relacionada às vantagens específicas das 

empresas. A segunda dizia respeito às vantagens especificas do país. 
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Desse modo, Dunning constrói seu “paradigma eclético”, mostrando que uma empresa irá 

submeter-se ao processo de internacionalização de produção se satisfeitas três condições: primeiro, as 

empresas devem possuir vantagens monopolísticas; segundo, satisfeita a primeira condição, deve haver 

benefícios para as empresas para internalizar-se através da extensão de suas próprias atividades, e não via 

transação nos mercados e; terceiro, satisfeitas ambas as condições anteriores, deve ser mais lucrativo à 

empresa utilizar os benefícios ganhos em conjunção a fatores externos ao seu país (CURADO; CRUZ, 

2008). 

 

2 Evidências Empíricas 

 

2.1 Histórico do Ingresso de Investimento Estrangeiro Direto no Brasil  

 

Historicamente, o Brasil sempre contou com o ingresso de IED, ainda que inicialmente sua 

recepção fosse marginal, este era muito importante para o desempenho da economia. Grande parte do 

processo inicial da industrialização foi financiado por investimentos estrangeiros diretos, e com o passar 

do tempo houve mudanças de características e de origens destes. Antes de 1947, o Brasil não possuía um 

sistema de contabilidade desenvolvido, deste modo, informações a respeito do fluxo de investimento 

estrangeiro direto antes deste período podiam ser obtidas apenas em documentos históricos (EGUREN, 

2014). 

Segundo Curado e Cruz (2008), entre 1860 e 1902 havia uma predominância de investimento de 

origem inglesa destinada à atividade de serviços ligada ao setor agroexportador cafeeiro, o que refletia a 

hegemonia internacional inglesa da época e a importância da atividade cafeeira no Brasil. Entre 1902 e 

1914, a economia norte americana e o Canadá ganharam importância como países de origem destes 

recursos. Em relação à alocação, permaneceu a predominância das atividades de serviços básicos ligados 

ao setor agroexportador cafeeiro, mas observou-se um aumento da participação da indústria de 

transformação como receptora de IED, refletindo o crescimento industrial no país. Entre 1914 e 1933, 

com o aumento da importância do setor industrial e dos Estados Unidos no cenário internacional, houve 

uma elevação dos investimentos norte-americanos na economia brasileira. 

Até 1950, o volume de IED no Brasil foi aproximadamente de US$334 milhões, sendo grande 

parte deste utilizada para a industrialização pesada. Na década de 1951 a 1960, o estoque do volume de 

IED mais que triplicou, em relação à década passada, ao atingir o valor aproximado de US$ 1,1 bilhão. 

Estas informações confirmaram o recebimento marginal destes recursos pelo Brasil antes de 1950 e 

permitiram classificar o período seguinte como “o primeiro boom do capital estrangeiro em sua forma 

produtiva na economia brasileira” (Curado; Cruz, 2008). O Gráfico 1 permite observar o crescimento do 

fluxo de IED na economia brasileira a partir de 1947, quando começou a contabilidade brasileira. 

 

 
Gráfico 1- IED de 1947 a 1993 em milhões de US$ 

Fonte: elaboração própria com base nos dados do Banco Central do Brasil (2016). 
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Em função da instabilidade política e econômica entre o período da crise de 1930 e a Segunda 

Guerra Mundial, o cenário mundial ficou mais favorável para expansão do IED a partir de 1950. Do total 

deste recurso que ingressou na economia brasileira, cerca de 27% correspondia ao setor de energia 

elétrica, o que foi um importante fator para alavancar a indústria no período da industrialização 

restringida (EGUREN, 2014). 

Com o declínio do ciclo cafeeiro, a partir da década de 1930, a nova dinâmica voltou-se para a era 

industrial possibilitando o crescimento da importância do IED no Brasil. A partir de então, o fluxo de IED 

foi estimulado por programas de crescimento econômico como o Plano de Metas de 1956 a 1960, que 

estimulou a aceleração industrial dando mais espaço ao capital estrangeiro. Assim, após uma tendência de 

entradas de um volume anual constante de IED em torno de US$100 milhões, em 1973 houve o primeiro 

grande ápice, com o ingresso de US$ 1,1 bilhão destes recursos. 

Segundo a Cepal (2004), o Brasil foi o foco do destino de IED durante o processo de 

industrialização por substituição de importação, e a tendência continuou até a crise da dívida externa nos 

anos 1980. Com a crise e os desequilíbrios macroeconômicos internos, houve a inibição da entrada de 

novos investidores, assim como da expansão daqueles já instalados no país. Na década de 1990, os 

investidores voltaram com força, com exceção nos anos 1998 e 1999, motivados pela estabilidade 

econômica brasileira alcançada com a implantação do Plano Real, somada às emendas constitucionais de 

1995. Essas emendas puseram fim ao monopólio estatal nos setores de telecomunicações e de petróleo e 

gás, o que possibilitou mais tarde o processo de privatizações, realizando a promoção da renovação do 

fluxo de IED para o Brasil (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1997; CEPAL, 2004). 

A partir de então a economia brasileira passou a ser cada vez mais o destino destes recursos, 

ultrapassando a casa dos US$ 10 bilhões a partir da década de 1990. Os programas de privatização 

ocorridos durante essa década possibilitaram que o Brasil atraísse entradas recordes de IED neste período, 

tornando a economia brasileira, desde então, cada vez mais atrativa ao capital estrangeiro, como pode ser 

observado no Gráfico 2 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1997; CEPAL, 2004).  

 

 
Gráfico 2: IED de 1994 a 2014 em milhões de US$ 

Fonte: elaboração própria com base nos dados do Banco Central do Brasil (2016). 
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investimentos. Outro ponto relevante foi a assinatura do Tratado de Assunção, em março de 1991, 

visando avançar na integração comercial, assim como na complementação produtiva entre Argentina, 
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finanças, comércio e eletricidade e gás), ao contrário do ocorrido durante a década de 1970, em que se 

concentraram em torno da indústria manufatureira (CEPAL, 2004; GREGORY; OLIVEIRA, 2005). 

O boom de crescimento do IED foi interrompido em 1999 diante da desvalorização do real. Em 

relação ao ano anterior, houve suave decréscimo desse fluxo de investimento. Porém, em 2000, houve 

novo crescimento do fluxo de IED, que atingiu seu primeiro auge quando registrou entrada recorde de 

US$ 32,8 bilhões. Grande parte desse fluxo era explicada pela tendência, a nível mundial, de uma onda de 

investimento com predominância de fusões e aquisições nas economias desenvolvidas, mas que 

beneficiou o Brasil, uma economia em desenvolvimento, devido ao processo de privatização empreendido 

na década de 1990. O capital estrangeiro contribuiu paulatinamente com as privatizações brasileiras, de 

modo que a partir de 1995 a participação relativa do IED nas privatizações em relação ao total de IED 

direcionado ao Brasil representava um patamar superior aos 20%. Essa recuperação temporária em 2000 

também ocorreu pelo aumento de recursos autônomos, pelos investimentos em privatizações no setor de 

telecomunicações e pela aquisição do Banespa. Nesse ano, os principais países investidores no Brasil 

foram respectivamente Espanha, Estados Unidos e Portugal (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2000; 

CEPAL, 2004; GREGORY; OLIVEIRA, 2005). 

No ano de 2001, com a queda da bolsa de tecnologia dos Estados Unidos - Nasdaq, juntamente 

com o desaquecimento da economia global, devido a guerras e atentados terroristas, houve uma queda do 

fluxo de IED a nível global. Internamente ao Brasil, a queda nos programas de privatização, a crise 

energética, a mudança de autoridades políticas e a proximidade e similaridade com a economia argentina, 

em crise, provocou uma queda dos IED superior ao registrado na economia mundial, queda esta que se 

seguiu nos dois anos seguintes. Em 2002, a continuação da queda no fluxo de IED foi ocasionada também 

pela reversão do fluxo líquido de empréstimos intercompanhias. Em 2003, ainda persistia a queda do 

fluxo de IED a nível global. A Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento 

(UNCTAD) somou US$ 653 bilhões de investimento direto global nesse ano, sendo praticamente o 

mesmo valor somado para 2002. Em 2000, esse valor tinha sido US$ 1,4 trilhão. No Brasil, a retração de 

IED em 2003 atingiu principalmente a indústria de produtos alimentícios e bebidas (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2001, 2002, 2003). 

Em 2004, a economia voltou a receber IED, mostrando uma recuperação em relação aos anos 

anteriores, entrando em uma nova trajetória de aumentos destes fluxos. A vulnerabilidade externa do 

Brasil estava sob melhor percepção dos investidores e as políticas fiscal e monetária sólidas reafirmaram 

essa boa percepção. Nesse ano, o ritmo do investimento direto global passou a se recuperar, após as 

contínuas quedas desde 2001. De acordo com a UNCTAD, 37% desse fluxo de IED global se destinou 

para a América Latina e Caribe. Outro fator importante foi a fusão entre a Interbrew, uma empresa belga, 

e a Companhia de Bebidas das Américas (Ambev). Assim, os IED aumentaram 146% na indústria 

brasileira, sendo grande parte em produtos alimentícios e bebidas. Essa fusão impactou inclusive nos anos 

seguintes as contas de investimento estrangeiro direto no Brasil e de investimento brasileiro no exterior 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2004). 

O menor desempenho do fluxo de IED em 2005 foi consequência das inversões que ocorreram em 

2004 na fusão entre Interbrew e Ambev, que, junto de outros investimentos anteriores, completavam seu 

ciclo de entrada no Brasil. Junto disso, as contínuas privatizações que estavam ocorrendo desde a década 

de 1990, passaram a se esgotar. De 2006 a 2008, o fluxo de IED passou a ter contínuos crescimentos, 

dada a característica de pólo atrativo que o Brasil adquiriu. A estabilidade econômica, o comportamento 

das exportações e as políticas fiscal e monetária sólidas foram pontos positivos para atrair os investidores. 

Em 2007, apesar das incertezas na economia por causa da crise subprime, as condições e o cenário 

favorável do Brasil predominaram, o que fez permanecer a atratividade do país para o fluxo de IED. As 

operações de conversões de dívida externa em investimento e a redução do risco-país também 

contribuíram (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2006, 2007; IEDI, 2006). 

Em 2008, o grande crescimento na entrada de IED no Brasil foi devido às condições bastante 

favoráveis do cenário econômico brasileiro. Os principais fatores que contribuíram foram a alta 

rentabilidade dos investimentos e o indicador de risco-país em declínio. Isso ocorreu mesmo diante da 

redução do fluxo dos IED globais em 21%. Após apresentar um recorde de US$ 45,06 bilhões de ingresso 

desses recursos na economia brasileira, em 2008, a crise americana, e consequentemente o efeito na 
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economia mundial, provocaram a redução do fluxo desses recursos. Como consequência desses 

problemas internacionais em 2008, a maior aversão ao risco atingiu o saldo de IED recebido pelo Brasil, 

em 2009, que se reduziu 42,4% em relação ao ano imediatamente anterior (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2008, 2009). 

Em 2010, a conta registrou novo recorde de entradas de US$ 48,5 bilhões desses recursos, 

mostrando que a queda sofrida no ano anterior fez parte do processo de ajustamento da economia 

mundial, de modo que a economia brasileira manteve seus atrativos para estes tipos de investimento. 

Pode-se ressaltar que o crescimento econômico do Brasil bem consolidado nesse período foi um grande 

contribuinte. Nos anos subsequentes, a continuidade destes recursos no Brasil na casa dos US$ 60 bilhões 

comprovou que o fluxo de 2009 foi apenas um processo de ajustamento. Em 2011, o Brasil atingiu o 

recorde histórico de US$ 66,7 bilhões dos fluxos líquidos de IED. Esse valor foi um pouco menor nos 

anos seguintes, quando o IED global também recuou, mas ainda permanecendo em altos patamares 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014). 

 

2.2 Revisão Bibliográfica 

 

As tentativas de explicar os fatores que orientam o fluxo de IED na economia global 

proporcionaram vários estudos sobre os determinantes de IED, tanto direcionados para o Brasil, quanto 

para outras economias. Amal e Seabra (2007) estudaram os determinantes do investimento estrangeiro 

direto para países da América Latina. Eles optaram por seguir um modelo com a proposta teórica de 

Dunning, permitindo a consideração de fatores tanto no nível micro quanto macroeconômico. Na escolha 

das variáveis analisadas eles buscaram aquelas que permitissem verificar a estabilidade do país e também 

mostrar os agregados do país como fatores de atração de investimento estrangeiro. Entre as variáveis do 

modelo estava inclusa a variação do PIB real, pois permitia verificar o impacto do crescimento 

econômico nos investimentos. Também o PIB defasado em paridade do poder do público, com o intuito 

de quantificar o tamanho do mercado receptor do investimento. O Índice de Preços ao Consumidor foi 

incluído para mostrar a instabilidade do país. Além dessas variáveis estão inclusas a taxa de câmbio real, 

e, variáveis que permitissem analisar o fluxo de investimento de portfólio, a corrente de comércio 

internacional, o nível de corrupção do país, o perfil do país receptor, o risco político, o grau de liberdade 

econômica e a participação do país em investimentos que melhorassem a integração regional. Os 

resultados obtidos mostraram que o ambiente institucional, o risco político e o grau de liberdade 

econômica tiveram efeito significativo no investimento estrangeiro direto. Segundo eles, a estratégia 

utilizada pela América Latina na atração de IED tem sido com o intuito de buscar mercado. 

Já Nonnenberg e Mendonça (2005) estudaram os determinantes do investimento estrangeiro direto 

para 33 países em desenvolvimento no período de 1975 a 2000. Eles também enfatizaram a importância 

de considerar tanto fatores microeconômicos quanto macroeconômicos. Como este era um estudo com 

vários países durante um longo tempo, as variáveis consideradas importantes do ponto de vista teórico 

nem sempre puderam ser utilizadas devido a não estarem disponível para todos os países. Entre as 

variáveis utilizadas estavam o produto, a taxa de crescimento do produto dos últimos cinco anos, a 

qualificação da mão de obra, o grau de abertura comercial, a taxa de inflação, a taxa de risco, o consumo 

de energia per capita, o índice Dow Jones e o somatório do PIB dos maiores exportadores de capital da 

OCDE para países em desenvolvimento. Eles concluíram que o tamanho da economia e o ritmo do 

crescimento dos anos anteriores, assim como a escolaridade, afetavam positivamente a entrada de IED. O 

grau de abertura também influenciava positivamente. Já a taxa de inflação influenciava de forma 

negativa, porém, quando considerado junto com o risco do país, a taxa de inflação deixava de ser 

significante. Eles concluíram que o investimento estrangeiro direto não tem efeito sobre o PIB, mas sim o 

PIB tem efeito sobre a entrada de IED nos países. 

Outro trabalho a ser ressaltado é o de Mattos, Cassuce e Campos (2007). Os autores aplicaram um 

modelo de vetor de correção de erros para a estimação dos determinantes do investimento estrangeiro 

direto no Brasil entre 1980 e 2004. As variáveis utilizadas na estimação foram, além do próprio 

investimento estrangeiro direto, a taxa de crescimento do PIB real, a taxa de inflação, a taxa de câmbio, 

um indicador de risco-país, também um indicador de grau de abertura econômica. Eles concluíram que as 
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principais variáveis a afetar o ingresso de IED foram o risco-país, o grau de abertura da economia e a taxa 

de inflação. Já a taxa de crescimento do PIB real e a taxa de câmbio não tiveram muita sensibilidade 

sobre o fluxo de IED para o país. Eles sugeriram que, para que o Brasil pudesse se tornar mais atrativo 

para os investimentos estrangeiros diretos, a taxa de inflação deveria se manter próxima dos níveis 

compatíveis aos observados no ano de 2007. 

 

3 Metodologia 

 

3.1 Modelo Econométrico 

 

 A partir das seções de revisão teórica e histórica, foi possível selecionar algumas variáveis que 

parecem influenciar significativamente no comportamento da entrada de investimento estrangeiro direto. 

A taxa de câmbio, o indicador de risco-país, o índice de inflação e a produção nacional se mostraram 

bastante importantes. Assim, o modelo econométrico a ser analisado se apresenta da seguinte forma: 

 

lied = lcam + lembi + linf + lpibsa + µ 

 

 A variável lied é o logaritmo da entrada de investimento estrangeiro direto no Brasil, ela apresenta 

a quantidade de investimento do exterior que entrou no país. A lcam é o logaritmo da taxa de câmbio 

R$/US$, que permite observar vários aspectos de influência sobre a IED. Essa influência se mostra 

ambígua. Quanto mais depreciada for a taxa de câmbio brasileira, mais apreciado será o dólar, e então 

menores serão os custos de investimento das empresas estrangeiras, pois elas estariam relativamente com 

maior riqueza. Isso ocasiona maiores entradas de investimento estrangeiro direto no Brasil. Ademais, se, 

além do mercado interno, a empresa se interessar também no comércio externo, há ganho de exportação 

com a depreciação do real, sendo mais um incentivo pra entrada de IED. Em compensação, quando 

considerados os resultados financeiros da empresa, a conversão para dólar dessas transferências para o 

país investidor reduz esse montante, reduzindo também os incentivos de IED. A lembi é o logaritmo do 

indicador EMBI de risco-país, que pode ser utilizado como proxy para a confiança dos investidores. É 

esperada uma relação negativa, pois quanto maior o risco, menor a confiança dos investidores, e menor a 

entrada de IED. A linf é o logaritmo do índice de inflação, que serve como proxy para a estabilidade da 

economia. Espera-se uma relação negativa, pois quanto maior o índice de inflação, maior a instabilidade 

econômica do país, portanto, menor a entrada de IED. Por fim, a lpibsa é o logaritmo do produto interno 

bruto dessazonalizado, que representa o crescimento econômico. Quanto maior o crescimento da 

economia, melhor será o desempenho das indústrias e então maior a entrada de IED no país. O termo de 

erro µ são os resíduos do modelo. 

 

3.2 Fonte de Dados 

 

 As variáveis selecionadas para o modelo obtiveram suas séries de dados de diferentes modos. As 

séries para o câmbio e IED foram retiradas do Banco Central do Brasil (2016), cujos títulos são 

respectivamente “Índice da taxa de câmbio efetiva real (IPCA) - Jun/1994=100 - Índice” mensal e 

“Investimento estrangeiro direto - IED (crédito) - trimestral - US$ (milhões)”. As séries de inflação e 

risco-país foram retiradas do Ipeadata (2016), cujos títulos são respectivamente “IPCA - geral - índice 

(dez. 1993 = 100)” mensal e “EMBI + Risco-Brasil” diário. 

 A série do PIB foi construída: os dados trimestrais de 1995 são o somatório dos dados mensais da 

série “PIB - R$ (milhões)” do Ipeadata (2016); os dados trimestrais de 1996 a 2014 foram retirados da 

série “Tabela 1846 – Valores a preços correntes (Milhões de reais) – PIB a preços de mercado” do IBGE 

(2016); com a série trimestral completa, os dados do PIB foram divididos pela série de “Taxa de câmbio - 

R$ / US$ - comercial - venda - fim período - R$” do Ipeadata (2016), de periodicidade mensal, mas que 

cujos dados foram selecionados pelo último mês de cada trimestre para fazer o cálculo do PIB trimestral 

em dólar. As séries que possuíam periodicidade mensal, como câmbio e inflação, tiveram seus dados 
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selecionados a partir do valor do último mês de cada trimestre. E a série diária teve seus dados 

selecionados a partir do último valor diário disponível do último mês de cada trimestre. 

 Os anos utilizados foram de 1995 a 2014. O estudo se apresenta a partir do primeiro trimestre de 

1995, por causa da indisponibilidade de alguns dados no ano de 1994 e, principalmente, para evitar o 

período de efeitos da transição da economia brasileira de liberalização comercial, privatizações e 

mudança de moeda para o Real. 

 

3.3 Procedimento Metodológico 

 

 A partir da seleção dos dados para o modelo econométrico proposto, as séries receberam mais 

alguns tratamentos. A série do PIB foi dessazonalizada, diante do comportamento que apresentou ao se 

verificar seu gráfico, no qual percebiam-se fortes movimentos sazonais em alguns trimestres do ano. 

Após isso, todas as séries foram transformadas em logaritmo para que os resultados pudessem ser 

interpretados na forma de elasticidade e fosse possível corrigir outliers. Desse modo, os gráficos de cada 

série podem ser observados pela Figura 1. 

 

 
Figura 1: Gráficos das séries em logaritmo do IED, câmbio, risco-país, inflação e PIB 

Fonte: elaboração no programa E-Views, com base nos dados transformados. 

 

 A partir da verificação de tendência e constante, foram feitos os testes de Dickey-Fuller 

Aumentado (ADF), Phillips-Perron (PP) e Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) para os níveis de 

1%, 5% e 10% de significância. Esses testes analisam a estacionariedade das séries
1
. De acordo com os 

resultados obtidos, pode-se apresentar um resumo no Quadro 1. 

 

                                                           
1
 Para maiores informações sobre estacionariedade e raiz unitária, ver Enders (2010), capítulo 2 e 4. 
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Série ADF PP KPSS Conclusão 

lcam I (1) I (1) I (0) I (1) 

lembi I (1) I (1) I (0) I (1) 

lied I (1) I (0) I (0) I (0) 

linf I (1) I (0) I (0) I (0) 

lpibsa I (1) I (1) I (1) I (1) 

Quadro 1: Resumo e conclusão dos testes de estacionariedade 
Fonte: elaboração própria, com base nos testes realizados no programa E-Views. 

 

 Estes testes de verificação de raiz unitária indicaram que somente as séries do logaritmo do IED e 

do índice de inflação são estacionárias em nível. As demais séries possuem raiz unitária e são integradas 

de ordem 1, portanto, estacionárias em primeira diferença. Uma vez que a maioria das séries possui raiz 

unitária, deve-se testar a existência de relações de longo prazo entre elas
2
. 

 Primeiramente, será aplicado o teste de Engle e Granger. Em geral, ele é utilizado para uma única 

equação. Esse teste se mostra bastante simples, pois consiste na verificação de que os resíduos da equação 

proposta possuem ou não raiz unitária quando testados em conjunto pelo teste ADF sem tendência e sem 

constante. Ele apenas indica se pode haver ou não cointegração. Posteriormente, será aplicado o teste de 

Johansen. Esse teste, por outro lado, tenta definir se há cointegração por meio de verificação de quantos 

vetores cointegrados possuem as variáveis selecionadas. Ou seja, quantas relações de longo prazo 

possuem as variáveis selecionadas para o modelo: se não houver nenhum vetor, então não há sugestão de 

cointegração. Sua metodologia ainda permite simultaneamente a estimação do Vetor de Correção de 

Erros (VEC) (BUENO, 2011). 

 A existência de cointegração das séries implica que há uma combinação linear estacionária das 

variáveis integradas de ordem 1. Por mais que as séries individualmente sejam integradas de ordem 1, em 

conjunto seus resíduos possuem relações de longo prazo que as tornam estacionárias em nível. Essa 

relação de equilíbrio em conjunto indica uma causalidade entre as séries, uma tendência ou então um 

comportamento em comum que elas possuem, sem remeter à ideia de forças de mercado. Desse modo, 

pode-se especificar um modelo VEC que possui significado econômico, pois suas variáveis possuem uma 

dinâmica em conjunto, que resulta em um componente de curto e de longo prazo. Um fato importante 

quando se obtém cointegração é não precisar diferenciar as séries para estacioná-la. Quando não há essa 

relação de longo prazo, as séries integradas de ordem 1 devem ser diferenciadas para então prosseguir 

alguma análise. E, nesse caso, haverá perda de graus de liberdade, ou perda de observações, que podem 

prejudicar a análise dos resultados dos resíduos. Assim, na cointegração, o próprio resíduo da dinâmica 

em conjunto será utilizado para ajustar melhor o modelo, não havendo necessidade de diferenciar as 

séries (BUENO, 2011; ENDERS, 2010). 

 Para o teste de Engle e Granger, foi gerada a equação conforme o modelo econométrico 

apresentado na subseção anterior. A partir disso, foram gerados os resíduos da equação. O teste ADF sem 

constante e sem tendência dos resíduos aponta para a rejeição da hipótese nula (de existência de raiz 

unitária) a 1% de significância em nível, pois o valor calculado foi de -2,682 e o valor crítico a 1% foi de 

-2,596. Essa rejeição da hipótese nula sugere que os resíduos não possuem raiz unitária, logo, são 

estacionários em nível. Portanto, como as séries separadamente são estacionárias em primeira diferença, 

mas em conjunto seus resíduos são estacionários em nível, há indicação de cointegração. 

 Para o teste de Johansen, as variáveis foram selecionadas na ordem do modelo econométrico 

apresentado anteriormente. O teste Lag Length Criteria foi utilizado e indicou 1 ou 7 defasagens: como 7 

defasagens perdem muitos graus de liberdade, optou-se por testar com 1, 2, 3 e 4 defasagens, mesmo sem 

a indicação do teste para as três últimas opções. Para o teste de Johansen, portanto, foi feito o sumário 

para 1, 2, 3 e 4 defasagens. Dessas opções, somente com 1 e 3 defasagens os resultados do teste do Traço 

                                                           
2
 A cointegração pode ocorrer para séries que são individualmente integradas de ordem um, I (1). Porém, como apontam 

Campbell e Perron (1991), se for acrescentada alguma série estacionária em nível a um conjunto de séries que possuem o 

processo de cointegração, a significância estatística dos resíduos e da regressão não sofrerá importantes modificações. 



11 
 

e do Max-Eig indicaram maior semelhança e os critérios de Akaike e Schwarz pareceram mais 

consistentes
3
. 

 No caso de 1 defasagem, os critérios de Akaike e Schwarz indicaram uma relação linear com 

intercepto e sem tendência e o critério de Schwarz ainda sugeriu uma relação linear com intercepto e 

tendência. Em ambas as relações, o teste do Traço indicou 2 vetores de cointegração e o teste Max-Eig 

indicou apenas 1. Nesse caso, prevalece a menor quantidade de vetores indicados. Quando o modelo foi 

rodado pelo VEC com ambas as relações lineares e considerando 1 vetor de cointegração, ambos os 

resultados não corroboraram com os indícios teóricos das relações das variáveis e alguns sinais estavam 

trocados. Além disso, 1 defasagem apresenta pouca dinâmica no comportamento das variáveis. 

 No caso de 3 defasagens, os critérios de Akaike e Schwarz indicaram uma relação linear com 

intercepto e sem tendência e o critério de Schwarz ainda sugeriu uma relação linear com intercepto e 

tendência. Na primeira relação linear, o teste do Traço indicou 3 vetores de cointegração e o teste Max-

Eig indicou apenas 1. Na segunda relação, o teste do Traço indicou 5 vetores de cointegração e o teste 

Max-Eig não indicou nenhum vetor. Novamente, em ambos os casos prevalece a menor quantidade de 

vetores indicados. Sendo assim, na segunda relação linear, prevalece o indício de ausência de relação de 

cointegração. Quando o modelo foi rodado pelo VEC com a primeira relação linear e considerando 1 

vetor de cointegração, os resultados obtidos corroboraram com as hipóteses teóricas e os resíduos se 

mostraram robustos. 

 A partir de todos esses testes, a opção de 1 defasagem foi desconsiderada, pois apresentou todos 

os problemas já mencionados. A opção de nenhum vetor, quando feito com 3 defasagens, também foi 

desconsiderada, uma vez que o teste de Engle e Granger também apontou para a existência de 

cointegração. Desse modo, foi selecionada como melhor opção utilizar 3 defasagens  para o modelo VEC 

e 1 vetor de cointegração para a relação linear com intercepto e sem tendência, pois dentre 3 e 1 vetores 

há maior consistência de que exista pelo menos 1 vetor. 

 

3.4 Análise dos Resultados 

 

 Ao rodar o modelo VEC para uma relação linear com intercepto e sem tendência, utilizando 3 

defasagens e 1 vetor de cointegração, faz-se necessário verificar a robustez do modelo de acordo com 

testes nos resíduos antes de proceder e analisar os resultados obtidos. 

 O teste de autocorrelação indicou ausência de autocorrelação a 1% de significância ao analisar a 

probabilidade das três defasagens utilizadas no modelo – as probabilidades para 1, 2 e 3 defasagens deram 

respectivamente 0,833, 0,885 e 0,195. O teste de normalidade indicou que os resíduos são normais a 1% 

de significância para as probabilidades Skewness, Kurtosis e Jarque-Bera – as probabilidades deram 

respectivamente 0,092, 0,032 e 0,017. O teste de heterocedasticidade indicou que os resíduos são 

homocedásticos ao considerar 1% de significância da probabilidade – a probabilidade foi de 0,167. Desse 

modo, os resíduos são ruído branco e o modelo pode ser considerado robusto. 

 Considerando a dinâmica de curto prazo, os valores defasados das variáveis influenciam a entrada 

atual de IED. Como foram selecionadas 3 defasagens para rodar o modelo, cada variável explicativa, na 

equação de curto prazo, possui defasagem em três períodos para explicar o fluxo de IED no período atual. 

Ao considerar 76 observações (quantidade de observações inclusas depois dos ajustamentos feitos) e 5% 

de significância estatística, a estatística t tabelada é de aproximadamente 2,00 – essa será a referência para 

analisar a significância estatística de cada variável explicativa da entrada de IED. Sendo assim, o 

coeficiente do câmbio para as três defasagens, o coeficiente do risco-país para uma e três defasagens, o 

coeficiente da inflação para as três defasagens e o coeficiente do PIB para as três defasagens não foram 

estatisticamente significativos. Em outras palavras, somente o risco-país do período t-2, de forma 

negativa, e a própria entrada de IED dos três períodos anteriores, de forma positiva, é que apresentaram 

influência na entrada de IED no período t. Diante dessa performance pouco explicativa da dinâmica de 

                                                           
3
 O teste do Traço e do Max-Eig indicaram maior semelhança no sentido de que houve maior proximidade do número de 

vetores indicados por cada um e para cada tipo de tendência. Os critérios de Akaike e Schwarz pareceram mais consistentes no 

sentido de que, em cada sumário, além de outras sugestões particulares dos critérios, ambos apontavam para o mesmo tipo de 

tendência. 
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curto prazo, na qual a maioria das variáveis não foi estatisticamente significativa, a equação de curto 

prazo não será apresentada. 

 Como a análise de curto prazo se mostrou pouco explicativa, pode-se observar também a equação 

da dinâmica de longo prazo para o modelo proposto: 

 

led = - 7,58 + 4,00lcam - 0,82lembi - 4,62linf + 3,13lpibsa 

 

 Essa equação apresenta as relações de equilíbrio de longo prazo das variáveis. Por estarem em 

logaritmo, a interpretação se apresenta em elasticidade ou sensibilidade. Então, tudo o mais mantido 

constante, se o câmbio aumentar 1%, a entrada de IED aumenta aproximadamente 4,00%; se o risco-país 

aumentar 1%, a entrada de IED diminui aproximadamente 0,82%; se o índice de inflação aumentar 1%, a 

entrada de IED diminui aproximadamente 4,62%; e se o PIB aumentar 1%, a entrada de IED aumenta 

aproximadamente 3,13%. Esses resultados corroboram com as hipóteses feitas para o modelo 

econométrico, indicando que a entrada de IED no Brasil é maior quanto mais depreciado é o câmbio e 

quanto maior é o crescimento do país. E a entrada de IED é menor quanto maior for o indicador de risco-

país e quanto maior for a instabilidade da economia como proxy pelo índice de inflação. 

 Em uma análise de 10 períodos sobre o comportamento do IED na ocorrência de um choque em 

cada uma das quatro variáveis explicativas, tem-se a Figura 2: 

 

 
 
Figura 2: Funções de impulso e resposta para o IED 
Fonte: estimação no programa E-Views ao considerar 10 períodos. 

 

 É possível observar que, ao longo do tempo, as mudanças no risco-país cada vez mais intensificam 

os efeitos na entrada de IED de forma negativa, ou seja, quanto maior for o risco-país menor a captação 

de IED pelo Brasil, pois os investidores estarão receosos em investir em uma economia onde podem não 

ter o retorno esperado. As mudanças no PIB também intensificam os efeitos de entrada de IED ao longo 

do tempo, porém de forma positiva, pois quanto mais estável e em crescimento está uma economia, 

maiores as chances de ganho ao investidor. O índice de inflação possui um efeito negativo na entrada de 

IED de forma menos impactante ao longo do tempo. A inflação tem efeito negativo na medida em que 

torna os preços imprevisíveis dificultando a parte gerencial do negócio. Seu efeito mais brando do que o 
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do risco-país mostra que os investidores talvez estejam mais preocupados com outros fatores do que com 

a volta do período hiperinflacionado já presenciado, e superado, pela economia brasileira. E o câmbio 

também possuiu efeito menos impactante ao longo do tempo, contudo foi um efeito negativo. O efeito 

negativo do câmbio não corrobora com os resultados encontrados da equação de equilíbrio de longo 

prazo. Entende-se que esse resultado ambíguo do câmbio pode ser interpretado como causa de suas várias 

maneiras de impactar na entrada de IED, conforme foi explicado na subseção do modelo econométrico. 

Por um lado, um câmbio depreciado diminui os custos de investimento, aumenta os ganhos de exportação 

e aumenta a procura dos indivíduos por produtos produzidos em seu próprio país, que estimulam a 

entrada de IED. Por outro lado, conforme o resultado do impulso-resposta, um câmbio depreciado reduz o 

montante de conversão para dólar dos seus lucros a serem remetidos ao país de origem do IED, reduzindo 

a entrada de IED no país. 

 Outra análise importante é a decomposição da variância dos erros do logaritmo do IED, que se 

apresenta na Tabela 1: 

 
       
        Period S.E. LIED LCAM LEMBI LINF LPIBSA 

       
        1  0.251035  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.261122  92.71115  0.972948  0.005686  4.279004  2.031212 

 3  0.269770  86.98818  1.572623  0.556221  4.714502  6.168472 

 4  0.294827  72.84516  4.901819  6.335771  3.947409  11.96984 

 5  0.338326  66.17607  4.246420  12.90953  3.101064  13.56691 

 6  0.360829  58.18089  4.151126  19.88425  3.599007  14.18473 

 7  0.388155  50.27947  3.596329  28.06348  3.186377  14.87434 

 8  0.421755  42.67195  3.177377  35.10638  3.073411  15.97088 

 9  0.455750  37.95670  2.721068  39.85424  2.863861  16.60413 

 10  0.481995  33.93605  2.432836  43.98707  2.728522  16.91552 

       
        Cholesky Ordering: LIED LCAM LEMBI LINF LPIBSA 

       
       

Tabela 1: Decomposição da variância dos erros de previsão das variáveis 
Fonte: estimação no programa E-Views ao considerar 10 períodos. 

 

 Essa tabela apresenta que no curtíssimo prazo, ou no segundo período, a entrada de IED no Brasil 

é explicada aproximadamente 92,71% pela variância da própria entrada que já ocorre de IED, 4,27% pela 

estabilidade que o país apresenta, 2,03% pelo crescimento do país, 0,97% pelo comportamento do câmbio 

e 0,005% pelo risco-país. Ao longo dos 10 períodos, ou 30 meses, pois cada período é um trimestre, essa 

composição se modifica significativamente. A própria entrada que ocorre de IED passa a compor a 

variância de aproximadamente 33,93%, o risco-país se fortalece e compõe aproximadamente 43,98% da 

variância da entrada de IED, o crescimento do país passa para 16,91% de representatividade, e os índices 

de câmbio e inflação ficam em torno de 2,50%. Desse modo, no curto e médio prazo a principal 

composição da entrada de IED é a própria entrada que já ocorre, o que corrobora com o porquê na 

dinâmica de curto prazo somente a própria entrada de IED e o risco-país foram estatisticamente 

significativos. E no longo prazo sua principal composição passa a ser o indicador de risco-país. 

 Portanto, é possível perceber como se comporta a entrada de IED no Brasil para o período de 1995 

a 2014 diante da influência que as variáveis selecionadas possuem. Algumas das variáveis possuem maior 

impacto na entrada de IED no curto prazo, enquanto outras fortalecem seus efeitos com o passar do 

tempo. O câmbio se apresentou de forma ambígua, a depender do tipo de análise econométrica aplicada, 

possivelmente devido às diferentes maneiras com que ele pode influenciar a entrada de IED. Com 

exceção do câmbio, todas as demais variáveis tiveram análises semelhantes. 

  

Considerações Finais 

 

 Diferentes teorias tentaram explicar o que determina o investimento estrangeiro, porém, nem todas 

obtiveram sucesso em explicar o seu fluxo. Entre as teorias citadas, a que agrega mais fatores e relaciona 
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tanto teorias voltadas para o comércio internacional, quanto voltadas para os fatores de produção 

internacional, é a de Dunning. Na maioria dos estudos feitos, os pesquisadores procuram analisar fatores 

ligados à parte microeconômica, relacionada com as empresas, mas também procuram observar os fatos 

macroeconômicos. Os fatos macroeconômicos são de grande influência para os investidores estrangeiros, 

pois os dados macroeconômicos informam os investidores sobre as condições do país, se são favoráveis 

ou não ao investimento. E, geralmente, estes fatores macroeconômicos têm mostrado significância em 

influenciar o montante de investimento estrangeiro direto. 

 Ao observar o comportamento do fluxo do IED no Brasil ao longo dos anos, fica evidente que a 

economia tem reunido um conjunto de pontos positivos que tem atraído cada vez mais este tipo de recurso 

para a economia brasileira. Entre estes fatores favoráveis, pode-se citar, como principal exemplo, a 

estabilidade econômica obtida, após vários episódios de estagflação, a partir da implementação do Plano 

Real em 1994. Com a inflação sob controle e a economia apresentando crescimento sustentado, somado 

às políticas governamentais para o capital estrangeiro, o fluxo de IED, que na década de 1980 era em 

média de US$ 1,6 bilhão, passou a ser de US$ 13,1 bilhões na década de 1990 e de US$ 25,5 bilhões na 

década de 2000. Outro aspecto importante como atrativo do fluxo de IED foi o bom crescimento 

econômico que o Brasil obteve em vários anos, juntamente do declínio do indicador de risco-país. 

 A partir disso, o modelo econométrico proposto para investigar os determinantes de IED no Brasil 

se mostrou bastante robusto. Os resultados corroboraram com os aspectos teóricos e históricos do IED 

apresentados nas seções 1 e 2 deste trabalho. As variáveis selecionadas para investigação de seus efeitos 

no fluxo de IED foram o PIB, a taxa de câmbio, o indicador de risco-país e o índice de inflação. A seleção 

dessas variáveis foi feita principalmente com base nos aspectos históricos do Brasil. Ao longo dos anos, o 

PIB, representando o crescimento econômico, a inflação, representando a estabilidade da economia e a 

tentativa de previsibilidade dos preços, e o risco-país, representando a confiança dos investidores, foram 

variáveis que tiveram grande importância nas decisões de investimento estrangeiro no Brasil. Somado a 

isso, o câmbio também atua com papel importante ao fazer a conexão entre os ganhos dos investidores em 

moeda brasileira e o que isso representa em termos da moeda internacionalmente aceita, o dólar.  

 A dinâmica de curto prazo do modelo econométrico não se mostrou muito explicativa, mas foi 

semelhante ao curto prazo observado pela decomposição da variância, que também apontava para a 

própria entrada de IED como seu principal determinante. Isto pode significar que na maioria das vezes, no 

curto prazo, os investidores tomam uma atitude de imitação, acompanhando o comportamento da maioria 

no mercado. Ou seja, se os investidores observam grandes entradas de IED no país, eles se sentirão mais 

seguros, pois entenderão que está sendo compensatório, e também investirão. Esse efeito de seguir o 

comportamento do outro investidor ocorre no curto prazo uma vez que, em espaço muito curto de tempo, 

o entendimento de como funciona aquela economia ainda pode não estar consolidado para o novo 

investidor ou as variáveis macroeconômicas mais recentes podem ainda não estar disponíveis. Desse 

modo, torna-se interessante para o novo investidor observar como têm ocorrido os investimentos 

passados. 

 A dinâmica de longo prazo apontou para uma análise bastante interessante. Na equação de longo 

prazo, o câmbio apresentou influência positiva na entrada de IED no Brasil. Porém, quando foi dado 

choque nas variáveis, pelo mecanismo de impulso-resposta, um choque no câmbio impactou 

negativamente a entrada de IED. Esse efeito ambíguo pode ser relacionado com o próprio duplo efeito 

que o câmbio proporciona para a entrada de IED: um câmbio mais depreciado pode reduzir os custos do 

investimento, aumentar os ganhos de exportação e aumentar a procura dos indivíduos por produtos 

produzidos em seu próprio país, que estimulam a entrada de IED; e ao mesmo tempo pode reduzir o 

montante de conversão para dólar dos seus lucros a serem remetidos ao país de origem do IED. O 

resultado líquido dependerá de qual efeito predomina para estimular os investidores estrangeiros. 

 Também, o PIB e o risco-país se mostraram bastante significativos nos efeitos gerados na entrada 

de IED no médio e longo prazo ao observar seus comportamentos na decomposição da variância. Pelo 

impulso-resposta e pela equação de longo prazo, o PIB mostrou influência positiva na entrada de IED e o 

índice de inflação e o indicador de risco-país mostraram influência negativa. Isso também corroborou 

com as hipóteses feitas acerca dessas variáveis: maior crescimento econômico atrai investimento 

estrangeiro; maior índice de inflação representa uma economia mais instável e sem muito controle sobre 
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os preços, desestimulando os investidores; e maior risco-país afeta a confiança do investidor 

negativamente, pois maior é o risco do país não cumprir com suas obrigações. 

 Esses resultados convergem com alguns dos resultados encontrados por outros autores já citados 

na breve subseção da revisão bibliográfica. Os autores fizeram uso de variáveis microeconômicas, além 

das macroeconômicas que foram utilizadas neste trabalho. Portanto, o diferencial deste trabalho se 

encontra no foco que foi dado para as principais variáveis macroeconômicas da economia que se 

relacionam com a entrada de IED no Brasil. Isso possibilitou observar não somente a direção positiva ou 

negativa de influência, mas também em que proporção essa influência ocorre. Ademais, houve a 

preocupação de uma análise de curto e longo prazo para o comportamento do fluxo de IED inclusive para 

os dados mais recentes disponíveis. 

 Portanto, é interessante notar como essas variáveis selecionadas influenciam na entrada de IED no 

Brasil. Como o PIB, o risco-país e a própria entrada de IED pareceram influenciar de modo mais 

impactante em novas entradas de IED, é importante direcionar as políticas para essas variáveis. Tentar 

manter um bom crescimento econômico e cumprir com as obrigações das dívidas para manter baixo o 

indicador de risco-país certamente terão grandes impactos na confiança dos investidores externos. E, uma 

vez que haja significativos montantes de IED entrando no país, ainda mais IED poderá ser atraído.  
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