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Agentes internacionais apontam 
o Brasil como um dos principais 
destinos de investimentos diretos no 
mundo nos próximos 12 meses
O Brasil deve fi gurar entre os principais destinos dos fl uxos de investimento 
direto estrangeiro (IDE), conforme as expectativas dos agentes internacionais 
consultados na edição de agosto de 2011 pelo Monitor da Percepção Interna-
cional do Brasil. Em relação à pesquisa de maio, o indicador relativo ao tema 
aumentou de +35 para +43. Para 70% dos respondentes, o Brasil estará entre 
os cinco maiores receptores mundiais de IDE nos próximos 12 meses – na 
enquete anterior, 56% tinham esta expectativa. A mudança na percepção 
está em linha com estatísticas divulgadas recentemente pela Conferência das 
Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD) acerca 
dos fl uxos mundiais de IDE em 2010, ano em que o Brasil ocupou a quinta 
posição no ranking de receptores, com US$ 48 bilhões, atrás apenas dos 
Estados Unidos, da China, de Hong Kong e da Bélgica. Esta foi a melhor 
colocação do Brasil desde 1997, quando também fi cou em quinto – entre 
2007 e 2009, oscilou entre a 12ª e a 15ª posição.

Outro destaque desta edição do Monitor é a recuperação na avaliação dos 
agentes internacionais sobre a condução da política econômica. O indicador 
relativo ao tema, que na última enquete esteve próximo da neutralidade 
(+5), subiu para +20, sugerindo uma percepção mais forte de que a política 
econômica nos últimos 12 meses tenha sido favorável ao crescimento com 
estabilidade. Considerando-se que o indicador vinha em declínio desde 
a edição de outubro de 2010 do Monitor, tal melhoria aponta para uma 
reversão no nível de confi ança dos agentes sobre a condução da política 
econômica do país.   

Tal mudança parece se refl etir nas expectativas de infl ação. O indicador que 
trata destas expectativas, e que havia apresentado expressiva queda nas enquetes 
de fevereiro e de maio de 2011 (-10 e -24, respectivamente),  reverteu-se nesta 
edição, tendendo à neutralidade: conforme o critério adotado na pesquisa, 
isso signifi ca um pequeno desvio – aproximadamente um ponto percentual 
– em relação à meta de infl ação ofi cial, 4,5% ao ano.

O aperto na política monetária ocorrido no primeiro semestre, assim como 
a deterioração nas perspectivas de crescimento dos países desenvolvidos, 
parece ter afetado as expectativas sobre a evolução da atividade econômica 
no país: o indicador relativo ao crescimento do produto interno bruto (PIB) 
diminuiu de +44 para +30 nas duas últimas pesquisas. Os respondentes que 
esperam crescimento do PIB abaixo de 3,6% nos próximos 12 meses, e que 
correspondiam a 12% do total na enquete de maio, saltaram para 40% na 
pesquisa de agosto. 

Após diversas rodadas de aumento na taxa básica de juros e a adoção das 
chamadas “medidas macroprudenciais”, os agentes internacionais consultados 
na segunda quinzena de agosto indicaram uma expectativa de interrupção na 
tendência de deterioração das condições gerais de crédito, com o indicador 
temático passando de -14 para 0 (zero), o que implica um cenário de manu-
tenção, nos 12 meses seguintes, das condições vigentes à época da pesquisa. 
Vale salientar que estes indicadores antecedem a última reunião do Comitê 
de Política Monetária do Banco Central (Copom/BC), que decidiu, na noite 
de 31 de agosto, pela redução em 50 pontos-base na meta para a taxa Selic.

Nesta edição, uma nova pergunta foi introduzida no questionário-padrão 
do Monitor, acerca da projeção internacional do Brasil. Em sua primeira 
mensuração, o novo indicador apontou +38 pontos. Cerca de dois terços dos 
respondentes indicaram que a projeção internacional do Brasil fi cou mais 
positiva nos últimos 12 meses, enquanto apenas 5% indicaram o inverso.
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Metodologia: O Monitor da Percepção Internacional do Brasil (MPI-BR), desenvolvido pelo Ipea, tem como objetivo ser uma pesquisa qualitativa sintética capaz de captar 
a evolução da avaliação de entidades internacionais com atuação ou representação no Brasil acerca das realidades econômica, social, política e institucional do país.
O universo dos respondentes é composto por representações de governos (embaixadas), câmaras de comércio, empresas com controle estrangeiro e organizações multilaterais. 
O Monitor é calculado trimestralmente, com base em um questionário preenchido eletronicamente pelos respondentes cadastrados. Este questionário é constituído por 16 
perguntas objetivas, cujas respostas são classificadas em uma de cinco possíveis categorias, às quais são atribuídas as seguintes pontuações: muito otimista/favorável (+100 
pontos); moderadamente otimista/favorável (+50 pontos); neutra (0 ponto); moderadamente pessimista/desfavorável (-50 pontos); muito pessimista/desfavorável (-100 
pontos). Para cada pergunta do questionário calcula-se um índice parcial, obtido por meio da média dos pontos relativos às respostas recebidas. Finalmente, são calculados 
três índices temáticos, relativos às dimensões econômica, político-institucional e social, obtidos por meio da média simples das perguntas relativas a cada tema. O período 
de coleta de informações desta edição foi de 15 até 31 de agosto (17 horas) de 2011, e foram consultadas 170 entidades.

Número da pergunta

Monitor

Resposta mais 
próxima do Monitor 

(“Média”)
Moda

Agosto Maio

Valor Desvio-
padrão Valor

1
Nos próximos 12 meses, o produto interno bruto 
(PIB) brasileiro:

30 25 44
crescerá entre 3,6% e 

6,0% (+50)
crescerá entre 3,6% e 

6,0% (+50)

2 Nos próximos 12 meses, a taxa de inflação ficará: 0 61 -24 próxima de 5,5% (0)  próxima de 5,5% (0)

3
Nos próximos 12 meses, as condições gerais de 
crédito, em termos de volume ofertado, prazos e 
taxas de juros:

0 40 -14 serão iguais às atuais (0) serão iguais às atuais (0)

4
Nos próximos 12 meses, os níveis de acesso da 
população a bens de consumo:

-8 37 0 serão iguais às atuais (0) serão iguais às atuais (0)

5
Considerando-se o ranking dos países que mais 
recebem investimentos estrangeiros diretos no 
mundo, nos próximos 12 meses, o Brasil estará:

43 47 35
entre o 4 º e o  

5 º colocado (+50)
entre o 4 º e o 5 º colocado 

(+50)

6
Nos últimos 12 meses, a qualidade da infraestrutura 
de transportes (rodovias, ferrovias, portos, aeropor-
tos etc), comunicações e energia:

-8 41 -18
não sofreu alteração 

perceptível (0)
não sofreu alteração 

perceptível (0)

7
Nos últimos 12 meses, a influência do Brasil em ins-
tituições multilaterais, como a ONU, o FMI e a OMC:

15 33 24
não sofreu alteração 

perceptível (0)
não sofreu alteração 

perceptível (0)

8
Nos últimos 12 meses, a importância do Brasil para 
a América Latina:

30 38 *
aumentou modestamente 

(+50)
não sofreu alteração 

perceptível (0)

9
Nos últimos 12 meses, a projeção internacional do 
Brasil ficou:

38 36 *
ligeiramente mais  

positiva (+50)
ligeiramente mais  

positiva (+50)

10
Nos últimos 12 meses, a segurança jurídica no 
Brasil:

-3 38 -9
não sofreu alteração 

perceptível (0)
não sofreu alteração 

perceptível (0)

11
Nos últimos 12 meses, a condução da política 
econômica (políticas monetária, cambial, fiscal e 
tributária):

20 47 5
não teve influência signifi-
cativa sobre a economia (0)

foi ligeiramente favorável 
ao crescimento econômico 

com estabilidade (+50)

12
Nos últimos 12 meses, o grau de atendimento das 
necessidades da população pelas políticas sociais 
(educação, saúde, habitação, combate à pobreza etc.):

13 36 8 não se alterou (0) não se alterou (0)

13

Considerando-se o processo de tomada de deci-
são por parte das empresas dispostas em investir 
no Brasil, o ambiente político atual exerce uma 
influência:

28 57 28 ligeiramente positiva (+50)
ligeiramente positiva  

(+50)

14
Nos próximos 12 meses, a desigualdade de renda 
no Brasil:

18 41 28 não terá alteração (0)
diminuirá ligeiramente 

(+50)

15
Nos próximos 12 meses, o percentual da população 
vivendo em condições de pobreza:

25 41 40
não terá alteração (0) / 
diminuirá ligeiramente 

(+50)

diminuirá ligeiramente 
(+50)

16 Nos últimos 12 meses, o nível de violência no Brasil: -23 38 -33 não sofreu alteração (0) não sofreu alteração (0)

* Perguntas não realizadas na edição anterior.


