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RESUMO 
 

 
O Brasil tornou-se no ano de 2010 o maior receptor de capitais estrangeiros da 

América Latina. Com a correspondente contribuição que o investimento estrangeiro 

exerce sobre o desenvolvimento econômico e social das regiões que os recepcionam, 

o presente trabalho objetiva investigar a influência do ingresso de capitais na economia 

do estado de Roraima por meio de um estudo sobre os investimentos estrangeiros. A 

pesquisa caracterizou-se como exploratória, de abordagem qualitativa. Os resultados 

demonstraram o total de investimentos externos ingressos na Região Norte e que 

Roraima possui grande potencial para atrair investidores. Além disso, constatou-se que 

o capital estrangeiro não exerce nenhuma influência sobre a estrutura econômica do 

estado de Roraima. Dessa forma, o estudo identificou que a economia do estado de 

Roraima é altamente dependente de recursos federais devido à inexistência de 

indústrias no estado. E para reverter essa realidade e promover o ingresso de 

investimentos, sejam externos ou internos, é preciso que exista vontade política e o 

envolvimento de toda a sociedade.    

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico e Social. Capital Estrangeiro. 

Investimento. Região Norte. Roraima.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A boa fase da economia brasileira, principalmente, após sobressair em relação à 

grave crise mundial que assolou os mercados americanos e europeus em 2008, 

permitiu que os investimentos externos no Brasil aumentassem significativamente.   

Os investimentos externos são extremamente importantes para as economias de 

países subdesenvolvidos ou em fase de desenvolvimento. No Brasil, estudos recentes 

sinalizam que a globalização e o ingresso de capitais externos favoreceram a 

estabilidade econômica brasileira. Segundo Stiglitz (2002), “o Investimento Direto 

Estrangeiro (IDE), é sem margem para dúvidas, um dos protagonistas do 

desenvolvimento econômico da maioria dos países em desenvolvimento”.  

 

Entretanto, há de se observar que, o grande volume de investimento estrangeiro, 

destinado aos países que não possuem mecanismos rígidos de controles ambientais, 

aliado ao crescente processo de internacionalização de empresas, tem despertado 

uma constante preocupação quando o assunto se refere a sustentabilidade, uma vez 

que esses investimentos podem “contribuir” para acelerar o processo da poluição ao 

redor do globo, como já vem acontecendo nos países desenvolvidos e industrializados.   

 

Diante da nova realidade econômica pela qual o nosso país vivencia, e em face da 

necessidade por práticas ambientalmente sustentáveis, e politicamente corretas, este 

estudo analisará qual a preponderância do ingresso de capitais estrangeiros no Estado 

de Roraima. E ainda, diante dessa problemática, fará uma minuciosa descrição em 

relação ao ingresso e a influência de capitais estrangeiros no Estado.    
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1.1 Formulação do problema  
 

Devido o aumento do ingresso de capital externo no Brasil e da aparente 

colaboração com o desenvolvimento econômico e social do País, vários estados 

concorrem entre si para oferecer a isenção de alguns impostos. Além disso, uma 

variedade de atrativos permite recepcionar o ingresso de uma parcela maior dos 

capitais estrangeiros. São esses os fatores que contribuem para a formulação da 

problemática do presente estudo: analisar o ingresso dos investimentos estrangeiros 

no estado de Roraima. Dessa forma, qual seria a influência do ingresso desses capitais 

sobre a economia local? 

 

1.2 Objetivo Geral 
 

O objetivo geral da pesquisa será Identificar qual a preponderância que os 

investimentos externos diretos exercem na economia do estado de Roraima e, ainda, 

analisar o ingresso desses investimentos na região norte.   

 

 

1.3 Objetivos Específicos 
 

1. Analisar o ingresso e a distribuição do investimento estrangeiro direto na região 

Norte, principalmente, no estado de Roraima. 

 

2. Identificar a real atratividade sobre o ingresso de investimentos externos no 

estado de Roraima, tendo em vista a sua crescente presença na economia nacional. 

 

3. Examinar a influência do investimento direto externo na estrutura econômica do 

estado de Roraima. 

 

4. Verificar os setores produtivos predominantes em relação ao ingresso e a 

aplicação de investimentos estrangeiros no estado.   
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1.4 Justificativa 
 

 Devido à economia do estado de Roraima necessitar, quase que exclusivamente, 

de recursos governamentais e da renda que gira em torno do serviço público e do 

comércio, uma vez que inexistem indústrias em Roraima, o presente trabalho tentará 

traçar um perfil das potencialidades do estado de Roraima com o intuito de uma melhor 

compreensão, tanto do ingresso de capitais estrangeiros, quanto dos impactos desses 

recursos na economia local. Contribuir para que mais investidores possam conhecer as 

potencialidades de negócios a serem explorados e passem a investir mais no estado 

com o envio de investimento estrangeiro direto seria a principal justificativa para a 

realização desse estudo.  Além disso, servirá como um guia para os investidores 

estrangeiros, porque além de apresentar os atrativos de investimentos, este estudo 

contemplará as principais exigências da legislação vigente: como e onde legalizar 

capitais externos.    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O referencial teórico versará sobre os seguintes aspectos: o investimento externo, 

de uma forma generalizada; a globalização; a internacionalização de empresas; os 

fatores determinantes para o ingresso de IED e capital estrangeiro no Brasil.   

 

 

2.1 Investimento Externo 
 

O investimento externo tem exercido um papel fundamental para o 

desenvolvimento de países em desenvolvimento, porque ajuda no crescimento 

econômico, na inovação tecnológica, na criação de empregos diretos e indiretos, além 

de impulsionar os setores produtivos e promover uma mudança no padrão de gestão 

das empresas receptoras do investimento. Uma vez que essas precisam modernizar-

se continuamente e tornarem-se cada vez mais eficientes para atrair  capitais externos.  

 

Segundo Gregory e Oliveira (2005), 

 
“a presença de empresas estrangeiras pode levar ao fortalecimento dos 

elos na cadeia produtiva, não apenas nas regiões de um país e em 

nível internacional. De modo geral, se reconhece que a presença de 

empresas estrangeiras na economia de um país gera o incremento das 

importações e, em especial, das exportações. Além disso, como as 

empresas transnacionais apresentam, em geral, níveis elevados de 

desenvolvimento tecnológico, suas vendas externas contribuem para 

elevar o valor agregado e para a diversificação da pauta de exportações 

dos países onde se instalam”. 

 

 

Na visão de Stiglitz (2002), 

 
“as empresas estrangeiras trazem, inovações tecnológicas, acessos 

mais rápidos ao mercado externo, melhores fontes de financiamentos 

que são de extrema importância para os países, além de criar novas 

oportunidades de emprego e fomentar a economia do país receptor.”  
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Em geral, os investidores estrangeiros procuram mais os países em fase de 

desenvolvimento, porque no longo prazo, seus investimentos tendem a ter rendimentos 

muitos superiores aos que teriam em seus países de origem, uma vez que a mão-de-

obra é mais barata, a concorrência em alguns setores ou estados é baixa, há 

incentivos governamentais em vários seguimentos produtivos, em alguns casos, 

impostos e taxas são isentos por vários anos, até terrenos para construção de fábricas 

são doados, e uma série de outros incentivos e atrativos que fazem com que o 

investimento externo seja um bom negócio e trará benefícios a ambas as partes. 

 

Cabe ressaltar que, dentre as importantes contribuições que o investimento 

externo propicia aos países receptores, indubitavelmente, a tecnologia e inovação 

merecem destaques. As matrizes de empresas estrangeiras, ao abrirem filiais em 

países emergentes, levam consigo, além de volumosos capitais, o seu conhecimento, 

novas tecnologias e novas formas de gestão. O setor automotivo brasileiro é um ótimo 

exemplo. As montadoras estrangeiras que possuem fábricas no Brasil, anualmente, 

investem cada vez mais, com o envio de capitais estrangeiros para serem aplicados no 

aumento da produção, na criação de novos modelos e na abertura de novas filiais, o 

que ocasiona a geração de novas vagas no mercado de trabalho de forma direta e 

indireta, o fortalecimento da economia e aquecimento do comércio. Nesse caso, 

percebe-se que o desenvolvimento econômico e social de fato acontece nas regiões 

onde ingressam investimentos externos.                   

 

      

2.2 Globalização 
 

O termo globalização surgiu na década de 60, porém com o advento da Internet 

na década de 90, esse termo ganhou força, uma vez que em qualquer canto do globo, 

pessoas conectadas à rede podem se comunicar em tempo real, fazer compras, 

negócios e vivenciar um mundo de possibilidades.  

 

Nas palavras de Anthony Giddens(1991), 

 
“a globalização pode ser definida como a intensificação à escala 

mundial, de relações sociais que ligam localidades distantes de tal 
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forma que, os acontecimentos locais são influenciados por 

acontecimentos que ocorrem a muitos quilômetros de distâncias e vice-

versa”.   

 

Conforme define Joseph E. Stiglitz (2002), 

 
“temos um sistema que poderíamos definir como uma gestão global 

sem um governo global, onde algumas instituições como banco 

Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do 

Comércio e alguns agentes como Ministério das Finanças, do Comércio 

e da Indústria estritamente ligados a certos interesses comerciais e 

financeiros, dominam a cena (…)”.  

 

        Há de se considerar que nem tudo é perfeito, e com a globalização não poderia 

ser diferente. Para Alencar (2010), 
 

“existem divergências de opiniões a respeito da globalização, é natural 

que surja, diante de tantas mudanças, algumas benéficas e outras nem 

tanto, é importante que tenham opiniões e até posicionamentos muitas 

vezes contrários. Os mais conservadores e desacreditados, 

argumentam que a oposição está pautada nas questões como o 

aumento das diferenças sociais, a pobreza extrema persistente em 

algumas regiões do continente africano, o protecionismo dos Estados 

Unidos diante das outras economias, a má divisão das riquezas obtidas, 

etc.”  

 

Segundo a mesma autora,  

 
“outros argumentos utilizados são baseados na enorme 

interdependência dos mercados, aumento do risco de uma crise 

sistêmica, como a do subprime, que afetou diretamente a estabilidade 

econômica dos países, como temos verificado nestes últimos tempos. 

Acusam as grandes economias como a norte-americana de medidas 

egoístas de benefício exclusivamente individual, como exemplo, da 

insistência e da pressão feita sobre países em desenvolvimento para 

que esses eliminassem suas próprias barreiras alfandegárias, 
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entretanto, manteve as suas barreiras e reforçou suas limitações a 

importações e garantindo sua posição de favorecido”.  

      

Contudo, a globalização nem sempre é vista como algo positivo, porque existem 

dois pesos e duas medidas, ao tempo que contribui para interligar relações entre as 

pessoas e encurtar caminhos, tem seu lado obscuro que parece favorecer a alguns 

países e certos grupos econômicos. Apesar disso, não há como negar da imensa 

contribuição para com o desenvolvimento das nações, principalmente o econômico. E 

o capitalismo é dependente desse sistema, da troca de conhecimentos científicos, 

culturais, políticos e vários outros. 

 

 A globalização pode, ainda, ser vista como uma espécie de mola-propulsora do 

mundo moderno. Sem ela, talvez, a humanidade não tivesse avançado tanto em 

termos tecnológicos. A era digital é prova disso, pois para inventar e inovar, o homem 

precisa trocar idéias, aprimorar seus inventos, seus conhecimentos, e isso foi facilitado 

depois que o ser humano teve a brilhante iniciativa de transpor barreiras, fronteiras e 

seguir o seu curso evolutivo. 

 

 

2.3 Internacionalização 
 

Tida por alguns autores como uma tendência mundial, a internacionalização de 

empresas vem se expandindo e ganhando força nos últimos anos. Os estudiosos 

Frederico A. Turolla e Maria Fernanda F. de Lima (2010), declaram que, 

  
“uma importante tendência mundial, a crescente internacionalização de 

empresas, tanto por meio do comércio exterior quanto do investimento 

direto estrangeiro (IDE), deve ser levada em consideração na análise 

da questão da sustentabilidade. Segundo o World Investment Report de 

2009, publicado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD), existem atualmente cerca de 82 mil 

corporações transnacionais, com 810 mil filiais no mundo. Elas 

respondem por 33% das exportações mundiais e empregam 77,4 

milhões de pessoas. O estoque global de investimento direto 

estrangeiro atingiu US$ 14,9 trilhões em 2008”. 
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Ainda, segundo os autores,  
 

“Um recente trabalho patrocinado pelo Fundo Mundial pela Natureza e 

desenvolvido por dois pesquisadores da Universidade Tufts, em 

Massachusetts, nos EUA, traz alguns dados interessantes sobre a 

complexidade envolvida nas relações entre internacionalização e 

sustentabilidade. O primeiro dado se refere às comunidades globais nas 

áreas de desenvolvimento e meio ambiente. Na prática, elas vêm 

prestando atenção crescente no aumento dos investimentos diretos nos 

países em desenvolvimento, e vêem este aumento, ao mesmo tempo e 

paradoxalmente, como causa de esperança e de preocupação.  

 

Os que vêem no IDE motivo de preocupação antevêem uma aceleração 

da degradação ambiental, assim como uma ampliação do hiato entre 

ricos e pobres devido às transferências de renda. Já os que vêem 

esperança tendem a observar os possíveis impactos positivos desses 

fluxos na produtividade e no crescimento econômico, com reflexos na 

renda e no emprego, ainda que estes últimos estejam sujeitos a 

controvérsia.  

 

Pode-se verificar, entretanto, a possibilidade oposta: a competição 

pelos investimentos diretos pode levar a padrões ambientais menos 

rigorosos. Uma importante questão que se situa na relação entre 

internacionalização e sustentabilidade é a hipótese da existência do 

efeito conhecido como “paraíso de poluição”. As indústrias mais 

intensivas em poluição devem migrar dos países mais desenvolvidos, 

que têm padrões ambientais mais rigorosos, para os menos 

desenvolvidos, que são mais flexíveis nesse aspecto.” 

 

Em virtude da preocupação com o meio ambiente, seria bastante interessante 

que os países receptores de capital estrangeiro, inibissem o uso de investimentos 

externos nas indústrias que não seguem as normas ambientais, para que as empresas 

poluidoras não migrem de seus países possuidores de controle ambiental muito rígido, 

para países em desenvolvimento, cujo controle ainda não se tornou um empecilho.           
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2.4 Fatores determinantes de ingresso de IED 
 

Os países que almejam atrair capitais externos precisam criar um ambiente 

favorável para a captação de recursos. Quanto maior for a burocracia para a 

legalização do capital externo, menor será o fluxo de investimentos de IED. Os 

investidores buscam aplicar seus recursos em países que possuam, dentre outros 

fatores, leis específicas sobre capitais estrangeiros, porque precisam de certas 

garantias que, no mínimo, assegurem o retorno do seu capital. Muitos investimentos 

acabam não acontecendo também em países com elevados índices de instabilidade 

política, riscos de crises econômicas e altas inflacionárias. Tanto é verdade, que o 

Brasil não sofreu grandes impactos com a crise econômica que assolou os mercados 

em 2008 e viveu um “boom” 1 de ingresso de capitais estrangeiros nesta época, e que 

ainda permanece até os dias de hoje.          

    

Todavia, existem outros fatores que influenciam os investidores estrangeiros. 

Segundo Valdés (2003, apud MORAES et al, 2010, p. 5),  

 
“os fatores que influem na tomada de decisão em direção à 

internacionalização da empresa e as razões do IED podem classificar-

se, em geral, em dois grandes grupos: o primeiro inclui investimentos 

que buscam uma expansão ou diversificação do mercado e o segundo 

corresponde a investimentos que perseguem vantagens do ponto de 

vista do custo do levantamento de recursos”. 

 

De acordo com Moraes et al (2010), 
 

“uma pesquisa realizada por Marinov e Marinova (2000) mostra que o 

principal incentivo para a realização de IED em países emergentes é a 

oportunidade de construir uma posição de longo prazo no mercado, 

assim como ganhar acesso ao mercado doméstico e aproveitar a mão-

de-obra qualificada existente na região”.   

 

                                            
1 Segundo Aurélio Buarque de Holanda: rápida expansão de atividade(s) econômica(s), caracterizada 

por expectativas otimistas.   
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Assim como, Daniels e Daniels (1996, apud MORAES et al, 2010, p. 5) 

asseveram que,  

 
“diante dos cenários e tendências globais, a importância da atuação 

internacional das empresas não é simplesmente aumentar as suas 

vendas e ganhar novos mercados. A atuação global permite à empresa 

enfrentar a concorrência, ficar atualizada em relação a novas 

tendências tecnológicas e criar vantagem no desenvolvimento de novas 

oportunidades de negócios”.  

 

 

Cabe salientar outros fatores que podem influenciar na decisão:  

 

- Recursos naturais em abundância;  

- Existência de um mercado doméstico potencialmente interessante; 

- Perspectivas de crescimento e de incremento na produtividade; 

- Ambiente econômico e regulatório estável; 

- Liberdade para operar;  

- Transparência burocrática; e  

- Manutenção de contratos. 

 

 

2.5   Capital Estrangeiro no Brasil 
 

  No Brasil, a Lei nº 4.131, de 1962, considera como ingresso de capital 

estrangeiro: os bens, as máquinas e os equipamentos ingressados no Brasil que sejam 

destinados à produção de bens ou de serviços, bem como os recursos financeiros ou 

monetários introduzidos no País para aplicação em atividades econômicas. Em ambas 

as hipóteses, o referido capital deve pertencer a pessoas físicas ou jurídicas 

residentes, domiciliadas ou com sede no exterior. É assegurado ao capital estrangeiro 

tratamento jurídico idêntico ao capital nacional, proibida qualquer discriminação não 

prevista em lei.  (CF/88 – Art. 5°).  

 

Neste contexto, a legislação brasileira exige que todo investimento estrangeiro no 

País seja registrado no Banco Central do Brasil. Para efetuar o registro, realizado 
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eletronicamente por meio do Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen), e 

no sistema de Registro Declaratório Eletrônico (RDE), a empresa receptora deve 

providenciar seu prévio cadastramento, para poder fazer o acesso. Seguem as 

instruções sugeridas pelo Banco Central do Brasil: 

 
“O investimento estrangeiro direto é regulamentado pela Resolução do 

Conselho Monetário Nacional n° 3.844, de 2010, e pela Circular do 

Banco Central do Brasil nº 3.491, também de 2010 (Título 3, Capítulo 2 

do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais. 

 

O não residente que desejar investir no Brasil deve, inicialmente, 

constituir representante no País que, juntamente com o representante 

da empresa receptora do investimento estrangeiro, serão os 

responsáveis pelo registro da operação no Banco Central, conforme 

instruções contidas no endereço www.bcb.gov.br, opção Câmbio e 

capitais estrangeiros/Manuais/Manuais do registro declaratório 

eletrônico/RDE-IED Manual do declarante.  
 

Uma vez atendidas as questões formais de registro, bem como outras 

de competência de outros órgãos, inclusive de natureza tributária, não 

há qualquer tipo de restrição de ordem cambial para realização de 

transferências do e para o exterior, relativamente a capital, lucros, 

dividendos, despesas vinculadas ao investimento etc”. (BACEN, 2011).  

  

Os capitais estrangeiros são registrados em módulos específicos do sistema, de 

acordo com a sua classificação, ou seja, investimento direto, créditos externos 

(empréstimos, financiamentos de importação com prazo superior a 360 dias), contratos 

de assistência técnica, royalties e assemelhados, e aplicações no mercado financeiro e 

de capitais – portfólio. São também passíveis de registro os contratos de garantia 

prestada por organismos internacionais em operações de crédito interno. 

  

Para cada registro é gerado um número de RDE, que passa a ser de utilização 

obrigatória nas operações de câmbio relativas às remessas ao exterior em pagamento 

de principal, retorno de capital, juros, lucros e dividendos, cursados diretamente da 

rede bancária autorizada a operar no mercado de câmbio.  
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Não há necessidade de qualquer exame ou de autorização prévia do Banco 

Central do Brasil para fins de realização das remessas.  

 

 

2.5.1 Legalização de capitais externos 
 

Para que o capital externo possa ingressar no País e obter tratamento idêntico ao 

capital nacional, os trâmites legais são complexos e difíceis, tanto para compreensão 

quanto para a operação. A dificuldade é tão elevada que é bem provável, que 

empresas brasileiras que ainda não operam com capitais externos, não consigam 

atender todos os procedimentos exigidos na legislação em vigor, sem que haja a 

intervenção de uma assessoria especializada nesta área, ou seja, contratar empresas 

ou profissionais que executem toda a parte burocrática.  

 

Os serviços de assessoramento e acompanhamento de capitais externos no 

Brasil têm um alto valor e são poucas empresas que atuam nesta área, por essa razão 

se paga muito caro por este tipo de assessoria.    

  

A legislação brasileira determina que para haver o ingresso e a legalização de 

capitais externos, a empresa receptora deve possuir personalidade jurídica, seu 

contrato social deve estar devidamente registrado na Junta Comercial do seu estado, e 

efetivar seu cadastramento no Banco Central do Brasil. Os capitais internacionais 

usualmente vêem sob forma de investimento externo ou de empréstimo.  

 

No primeiro caso, o investidor estrangeiro envia o capital para compra de quotas 

ou ações, e passa a ser sócio da empresa receptora. Esse capital deve ser registrado 

no Banco Central do Brasil, no prazo de 30 dias, contados a partir da data do 

fechamento do câmbio.  

 

Para poder efetuar o registro no Banco Central, a empresa receptora precisa 

registrar a alteração contratual na Junta Comercial, a fim de efetivar a entrada do novo 

sócio estrangeiro na sociedade e integralizar o capital ingressado. O investidor 

estrangeiro deve nomear um procurador no Brasil para representá-lo na Junta 

Comercial e nos demais órgãos competentes. A procuração deve ser traduzida e 
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consularizada para o idioma português e feita por tradutor público, devidamente 

juramentado, conforme informativo disponível na página da Internet do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio – DNRC:  

 
“para constituir empresa no Brasil, o novo Código Civil instituído pela 

Lei 10.406/2002, estabelece que, quando houver participação societária 

de: 

 

a)   sociedade estrangeira: prova de existência legal da empresa e da 

legitimidade de sua representação (representante legal ou procurador); 

inteiro teor do contrato ou do estatuto; procuração estabelecendo 

representante no Brasil com poderes para receber citação; tradução 

dos referidos atos, por tradutor matriculado em qualquer Junta 

Comercial; 

  

b)   Pessoa física residente e domiciliada no exterior: procuração 

estabelecendo representante no País, com poderes para receber citação; 

tradução da procuração por tradutor matriculado em qualquer Junta 

Comercial, caso passada em idioma estrangeiro;  procuração 

estabelecendo representante no País, com poderes para receber 

citação; tradução da procuração por tradutor matriculado em qualquer 

Junta Comercial, caso passada em idioma estrangeiro;  

 

Os documentos oriundos do exterior (contratos, procurações etc.) 

devem ser apresentados com as assinaturas reconhecidas por notário, 

salvo se tal formalidade já tiver sido cumprida no Consulado Brasileiro. 

Os instrumentos lavrados por notário francês dispensam o visto pelo 

Consulado Brasileiro (Decreto nº 91.207, de 29/4/85). 

 

Além da referida formalidade, deverão ser apresentadas traduções de 

tais documentos para o português, por tradutor matriculado em 

qualquer Junta Comercial, quando estiverem em idioma estrangeiro”. 

(DNRC, 2011).  

 

Para facilitar e para uma melhor compreensão sobre o assunto com a finalidade 

de obter o registro denominado Registro Declaratório Eletrônico - Investimento Externo 

Direto - RDE-IED, junto ao Banco Central do Brasil, segue abaixo, as principais 
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exigências dos órgãos legisladores e fiscalizadores, que devem ser rigorosamente 

cumpridas pelo investidor e pela empresa receptora de capital estrangeiro no Brasil:   

 

► A empresa receptora tem que providenciar seu cadastramento junto ao 

Sistema de Acesso ao Banco Central do Brasil - SISBACEN, para poder obter o 

número do RED-IED, cujo número identifica o par Investidor / Receptor. Este 

procedimento é indispensável para o fechamento da operação cambial, pois as 

instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de câmbio, só podem finalizar 

a operação e emitir o contrato de câmbio, se a empresa brasileira possuir o RDE-IED.    

 

► O investidor estrangeiro tem que ser cadastrado no Cadastro de Pessoas 

Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF, para que a empresa receptora possa 

efetuar seu cadastramento, no Cadastro de Empresas do Banco Central do Brasil - 

CADEMP. 

 

► Quando o investimento chega ao País, é feito o fechamento da operação, com 

o Banco, de livre escolha da empresa receptora, o qual emite um contrato de Câmbio. 

Todavia, os bancos só fazem fechamentos de câmbio, nesta modalidade, com as 

empresas que já são suas clientes, além de submeter toda a documentação exigida 

pelo Banco Central e pelas Juntas Comerciais a uma rigorosa e criteriosa análise, e 

depois do compliance, que é um órgão interno dos bancos que visa detectar qualquer 

inconformidade, autorizar que se efetive o fechamento da operação. Ressalta-se, 

porém, que os Bancos não são obrigados a fechar uma operação cambial, e tem a 

liberdade de se recusar a fechar um câmbio, se julgarem improcedentes a 

documentação apresentada, ou se, qualquer das partes tanto o investidor, quanto o 

receptor estejam envolvidos em operações ou práticas ilegais ao Sistema Financeiro 

Nacional – SFN, ou que estejam em processos de investigação criminal.       

 

► Após o Fechamento da operação, a empresa receptora tem 30 (trinta) dias, 

para efetivar o registro junto ao Banco Central do Brasil, sendo que se exceder o prazo 

acima descrito, será punida com multa. 

 



26 

 

► A empresa brasileira deve fazer a alteração no contrato social para subscrever 

e integralizar as novas quotas de capital, e enviá-la para registro na Junta Comercial 

do Estado. 

 

► Para efetivar o registro dessa alteração contratual na Junta Comercial, são 

necessários os seguintes documentos: 

  

1º - Caso o Sócio estrangeiro seja Pessoa Física: Procuração para o 

representante no Brasil, e cópia do passaporte; 

 

2º - Caso o Sócio estrangeiro seja Pessoa Jurídica: Procuração para o 

representante no Brasil, e Atos Constitutivos da empresa estrangeira. 

  

Observa-se, entretanto, que esses documentos devem ser autenticados no 

Consulado brasileiro do País de origem, e devidamente traduzidos por tradutor público 

juramentado. 

 

► Depois de efetivado o registro da alteração na Junta Comercial, a empresa 

brasileira deve, de posse da referida alteração contratual, do contrato de câmbio, 

emitido pelo banco que efetivou o fechamento da operação, e juntamente com o 

balanço/ balancete da empresa - que não deve ser com data inferior a trinta dias, do 

ato alterador -  finalizar o registro do investimento no Sisbacen. 

 

No segundo caso, quando se tratar de empréstimo externo, não há necessidade 

de o estrangeiro ser sócio da empresa receptora no Brasil. Porém, a Lei exige que se 

faça um documento para formalizar e registrar, no Sisbacen, a referida operação. Esse 

documento é um contrato, onde deve conter a qualificação do credor, do receptor, a 

data do vencimento do empréstimo, a taxa de juros a ser cobrada, que não pode ser 

ultrapassar a casa dos 10% (dez por cento), e outras cláusulas que o credor 

(estrangeiro) julgar necessárias. Esse contrato se for feito em outro idioma, que não o 

português, deve ser também, traduzido e consularizado. Antes de se fazer o 

fechamento do câmbio, a empresa receptora deve seguir o mesmo roteiro de 

cadastramento junto ao Banco Central, porém para empréstimos, o registro da 
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operação é denominado de Registro Declaratório Eletrônico – Registro de operação 

Financeira - RDE-ROF.  

 
“Os créditos externos são regulamentados pela Resolução do Conselho 

Monetário Nacional n° 3.844, de 2010, e pela Circular do Banco Central 

do Brasil nº 3.491, também de 2010 (Título 3, Capítulo 3 do 

Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais - 

www.bcb.gov.br/?RMCCI).  

 

O registro de uma operação no módulo Registro de Operações 

Financeiras (ROF) deve ser providenciado no Sisbacen, pelo devedor, 

por meio da internet ou pela rede Serpro, caso o titular seja importador 

cadastrado no Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex. O 

registro pode também ser realizado por instituição financeira em nome 

do devedor, conforme instruções contidas no endereço www.bcb.gov.br, 

opção Sisbacen, opção Câmbio e capitais 

estrangeiros/Manuais/Manuais do registro declaratório eletrônico/RDE-

ROF Manual do declarante.  

 

As operações envolvendo entidades do setor público federal, estadual e 

municipal estão sujeitas à prévia manifestação favorável da Secretaria 

do Tesouro Nacional”. (BACEN, 2011).  

 

É oportuno salientar que o Banco Central do Brasil, nos últimos anos, vem 

adotando uma política de desburocratização no mercado de câmbio, e que as 

operações hoje, podem ser efetuadas sem sua  prévia autorização, o que antes era 

obrigatório, conforme pode-se observar, na nota explicativa do Banco Central, 

transcrita a seguir: 

 
“Nos últimos anos, o mercado de câmbio brasileiro vem passando por 

importantes modificações no sentido de uma maior desburocratização. 

Em 2005, foi implantada nova filosofia cambial no País, no que diz 

respeito à regulamentação e aos procedimentos operacionais. Até 

aquele ano, as transferências ao exterior somente podiam ser cursadas 

diretamente na rede bancária se estivessem contempladas de forma 

detalhada na regulamentação do Banco Central. A assunção de 

compromissos no exterior que pudessem resultar em solicitações de 
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transferências de recursos para o exterior necessitava de prévia 

manifestação favorável do Banco Central. As operações que não 

estivessem claramente contempladas na regulamentação também 

necessitavam de exame, caso a caso, pelo Banco Central. Além disso, 

até então, a regulamentação indicava os procedimentos a serem 

observados e, na maioria dos casos, discriminava os documentos 

necessários à realização das operações. Toda essa carga burocrática 

foi eliminada pela Resolução nº 3.265, de 2005, do Conselho Monetário 

Nacional, que estabeleceu a livre negociação entre os agentes 

autorizados a operar em câmbio e seus clientes, sem limitação de valor 

e natureza e sem qualquer autorização prévia do Banco Central”. 

(BACEN, 2011). 

 

Ou seja, o Banco Central passou a permitir que se faça toda operação de câmbio, 

desde que seja observada a legalidade da transação, sendo que, a responsabilidade 

por qualquer irregularidade posteriormente apurada pelo órgão fiscalizador, recaíra 

sobre o banco que efetuou a operação cambial, juntamente com a empresa receptora, 

e as multas aplicadas neste caso, vão de 10 (dez) a 100% (cem por cento) sobre o 

valor da transação ilegal ou fraudulenta. Ainda sobre a desburocratização, a nota 

explicativa diz:     
 

“A regulamentação cambial brasileira estabelece que todas as 

operações de câmbio devem ser realizadas com instituições 

autorizadas a operar no mercado de câmbio no País pelo Banco 

Central, diretamente ou por meio de instituições conveniadas. Os 

bancos, exceto os de desenvolvimento, e a Caixa Econômica Federal 

podem ser autorizados a realizar qualquer tipo de operação de câmbio. 

Por sua vez, os bancos de desenvolvimento, as agências de fomento, 

as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as corretoras 

de câmbio ou de títulos e valores mobiliários e as distribuidoras de 

títulos e valores mobiliários podem ser autorizados a realizar operações 

de forma limitada.” (BACEN, 2011). 
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2.5.2 Capitais externos ingressos no País 
 

Atualmente, o Brasil está em posição de destaque em relação aos investimentos 

estrangeiros. Em 2010, o ingresso de capital externo bateu recorde e superou todas as 

projeções feitas para o período. Segundo o relatório anual, divulgado em maio de 

2011, pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), “o Brasil foi 

o maior receptor (da região) e onde as entradas de IED tiveram um aumento recorde 

de 87%, passando de US$ 25,9 bilhões em 2009 (R$ 41,3 bilhões) para US$ 48,4 

bilhões (R$ 76,9 bilhões) em 2010.” O relatório evidencia que, um dos fatores que 

contribuíram para esse cenário, foi a forte resistência do Brasil à crise de 2008 e aos 

seus efeitos em 2009.   

 

Contudo, esse imenso volume de capitais internacionais ingressados, tende a ser 

motivo de preocupação para a área econômica do governo. Em recente audiência no 

Senado Federal, o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, declarou aos senadores que 

o excesso de capital estrangeiro, aliado a falta de trabalhadores qualificados e ao 

crescimento do mercado interno são problemas à resolver. Informou, ainda, que o 

governo está realizando medidas para conter a valorização do real frente ao dólar 

americano, pois esse acontecimento está encarecendo as exportações brasileiras. 

 

A preocupação é tanta, que no relatório do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social - CDES, do Banco Central do Brasil, divulgado em abril de 2011, 

as projeções dos objetivos e dos desafios de curto prazo, dentre outros, informa o 

seguinte:  

 
“Combate ao intenso fluxo de capital estrangeiro que são inflacionários. 

O influxo é conseqüência das perspectivas positivas da economia 

brasileira, mas também de políticas monetárias expansionistas adotas 

por outros países.” (BACEN, 2011).  

 

De todo modo, é preciso que as autoridades tenham muita coerência na 

aplicação de medidas para contenção de investimentos externos. É evidente que deva 

ser separado o que terá utilidade, daquele que ingressa com fins escusos. Capitais que 

aportam no país com propósitos especulativos devem ser banidos. Contudo, os que 
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vêm para impulsionar o desenvolvimento econômico, precisam ser mantidos e 

intensificados.   
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 
 

 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 
 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, pois visou 

proporcionar maior familiaridade com o problema e torná-lo explícito por meio da busca 

de informações e dados para demonstrar qual o impacto do fluxo dos investimentos 

estrangeiros no Estado de Roraima. 

 

Quanto à abordagem, esta pesquisa foi predominantemente qualitativa por 

considerar a percepção subjetiva do sujeito como um dos elementos fundamentais na 

relação com o mundo real. Segundo Godoy (1995, p.21), é pela perspectiva qualitativa 

que “um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do 

qual é parte integrada, permitindo “captar” o fenômeno em estudo, a partir das 

perspectivas das pessoas nele envolvidas.”. 

 

Em relação aos procedimentos técnicos, classifica-se como Pesquisa 

Bibliográfica em conjunto com a Pesquisa Documental, uma vez que envolveu o exame 

de documentos, livros e artigos que forneceram subsídios para a demonstração do 

fluxo dos investimentos estrangeiros e o real impacto causado por esse ingresso no 

Estado de Roraima.  

 

 

3.2 Caracterização da organização, setor ou área do objeto de estudo 
 

As informações referentes ao problema da pesquisa foram encontradas em 

órgãos federais, estaduais e municipais como: o Banco Central do Brasil, a Secretaria 

de Finanças e Planejamento do Estado de Roraima e materiais provenientes de 

agências de notícias como o SEBRAE. Isso evidencia o caráter Exploratório da 

pesquisa por proporcionar maior familiaridade com o problema por meio de uma 

extensa pesquisa bibliográfica e análise documental. 
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3.3 Instrumento(s) de pesquisa 
 

O instrumento da pesquisa (Anexo A) foi um roteiro para análise documental, 

criteriosamente elaborado pelo pesquisador com o intuito de obter documentos 

autênticos quanto à produção e ao conteúdo em consonância com os objetivos desse 

estudo.       

            

  

3.4 Procedimentos de coleta e de análise de dados 
 

A coleta e a análise dos dados compreenderam uma análise estatística e análise 

de conteúdo em publicações existentes como: artigos científicos, livros, revistas e 

jornais especializados, documentos provenientes da esfera federal, estadual e 

municipal e de instituições de ensino e pesquisa. 

 

Cabe salientar, conforme aponta Zanella (2006, p. 102), na pesquisa qualitativa, o 

processo de coleta de dados dá-se simultaneamente com a análise de dados, o que a 

difere da pesquisa quantitativa, na qual, em um momento, os dados são coletados e, 

em outro, são analisados. Na qualitativa, não existem dois momentos distintos, o 

processo é interativo, integrado.  

 

Dessa forma, o pesquisador fez uma análise qualitativa dos dados por intermédio 

de uma pesquisa documental, que possibilitou à realização de uma análise minuciosa e 

realista sobre o fluxo dos investimentos estrangeiros e o seu real impacto para o 

Estado de Roraima.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

4.1 Atrativos e investimentos   
 

Este estudo permitiu identificar que o ingresso de capitais estrangeiros no estado 

de Roraima é irrelevante para o desenvolvimento da economia local. Porém, Roraima 

possui muitos atrativos que podem contribuir para que o estado possa atrair 

investidores. Como exemplos a pecuária, o comércio e o turismo. 

 

 

4.2 Ingresso de Investimento Externo no triênio 2007/2008/2009   
 

Nesta etapa, o objetivo da pesquisa foi apurar o percentual de ingresso de capital 

estrangeiro na Região Norte, especificamente, em Roraima. Além disso, verificar quais 

seriam os setores produtivos predominantes na aplicação destes investimentos no 

Estado. 

 

Ressalta-se a grande dificuldade na obtenção de  informações acerca de ingresso 

de capitais externos. Existe muita desconfiança do órgão regulador e fiscalizador para 

repassar informações. Todavia, quando o pesquisador solicitou ao Coordenador do 

BACEN, via ligação telefônica e logo após por e-mail, os dados para a concretização 

dessa pesquisa, o mesmo mostrou-se bastante solícito e afirmou que faria o possível 

para ajudar, mas que precisaria de autorização da diretoria. Cabe registrar que após 

três semanas a solicitação foi atendida, contudo de forma deficiente, uma vez que os 

dados requeridos foram para o período que compreendia os anos de 2005 a 2010. 

Dessa forma, o coordenador concedeu somente informações que contemplavam os 

anos de 2007 a 2009.   

 

Destarte, de posse dos dados fornecidos pelo BACEN, apurou-se que os capitais 

externos ingressados na Região Norte no triênio 2007/2008/2009 totalizaram a quantia 

de US$ 2.535.180.127,19, conforme apresenta a tabela 1:  
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Tabela 1. IED 2007 à 2009 – Região Norte   

CAPITAIS ESTRANGEIROS INGRESSADOS NA REGIÃO NORTE - BRASIL  

TRIÊNIO 2007/2008/2009   

DISTRIBUIÇAO POR ESTADO        

      *US$ 1,00 

 2007 2008 2009 

ACRE - 87.000,00 52.521,01 

AMAZONAS  111.617.895,54 161.932.708,49 354.038.810,66 

AMAPÁ 177.689.198,71 13.421.105,22 15.179.533,57 

PARÁ 625.857.864,42 991.346.269,00 35.576.230,66 

RONDÔNIA  333.000,00 6.914.014,00 650.190,59 

RORAIMA  1.033.979,68 2.115.323,85 2.403.058,30 

TOCANTINS 3.414.881,30 16.205.633,68 15.310.908,51 

Total  919.946.819,65 1.192.022.054,24 423.211.253,30 

*Valores em Dólar Americano        

Total Geral de ingressos no País    33.704.583.028,84  43.813.346.832,13 30.443.969.702,60 

 Fonte: Banco Central do Brasil / Elaboração Própria 

 

Observa-se que o somatório desses valores representam menos de 2,5%  de 

todo o IED ingressado no País no mesmo período, que foi de US$ 107.961.899.563,57. 

 

Em Roraima, neste período, os ingressos foram centralizados, somente,na capital 

Boa Vista e nas cidades de Cantá e Iracema. Todavia, observa-se um aumento 

considerável na cidade de Iracema em 2009 com relação a 2008, como apresenta a 

tabela 2:        
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Tabela 2. IED 2007 à 2009 – Roraima 

CAPITAIS ESTRANGEIROS INGRESSADOS EM RORAIMA - BRASIL  

TRIÊNIO 2007/2008/2009 

DISTRIBUIÇAO POR MUNICÍPIO       

      *US$ 1,00 

 2007 2008 2009 

BOA VISTA               308.460,00                 854.380,00                  25.000,00  

CANTÁ               725.519,68               1.060.943,85                 503.058,30  

IRACEMA  -                200.000,00              1.875.000,00  

Total  725.519,68 2.115.323,85 2.403.058,30 

*Valores em Dólar Americano        

Fonte: Banco Central do Brasil / Elaboração Própria 

 

Quanto aos setores produtivos predominantes, não houve como mensurá-los, 

uma vez que os relatórios fornecidos pelo BACEN foram elaborados por atividade 

econômica referente ao País inteiro, e não há como separá-los por região, conforme 

apresenta a tabela 3: 
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Tabela 3. Distribuição de Investimento de Capital Estrangeiro – Por Atividade 

Econômica   

BANCO CENTRAL DO BRASIL   

Diretoria de Fiscalização – Difis  

Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro e de Gestão da Informação – Desig                   

Investimentos Estrangeiros Diretos 

US$ milhões 

                                                                                            Ingressos 

Atividade Econômica 2007 2008 2009 

Agricultura, pecuária e extrativa mineral 4.982,07  12.995,57  4.474,27  

Indústria  12.166,08  14.012,97       11.924,74  

Serviços 16.556,44  16.877,75       14.044,96  

Total 33.704,58  43.886,30       30.443,97  

Fonte: Banco Central do Brasil / Elaboração Própria 

 

Cabe salientar que os resultados encontrados demonstram o quanto o Norte do 

País e, precisamente, Roraima, estão aquém do imenso volume de capital estrangeiro 

que aporta todos os anos no Brasil. Capital este que poderia contribuir muito para o 

desenvolvimento da região, além de diminuir a dependência econômica do estado de 

Roraima com o Governo Federal, propiciando mais empregos, mais renda, mais 

oportunidades e menos desigualdades sociais.  

 

Vale lembrar que, não basta apenas que o IED ingresse no Estado, precisa haver 

coerência, acompanhamento, fiscalização e  conhecimento em relação a origem e a 

finalidade dos investimentos. Além do mais, certificar se realmente serão aplicados em 

atividades econômicas que possam fomentar a região, para que não ingressem apenas 

para fins especulativos com vistas a favorecer, tão somente, o investidor estrangeiro. 
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4.3 Estrutura econômica do Estado de Roraima e atrativos a 
investidores   
 

Nesta fase foram extraídos dados sobre a estrutura econômica do Estado de 

Roraima com o intuito de verificar se o IED exerce alguma influência sobre a economia 

local, além de coletar informações sobre os atrativos que investidores brasileiros ou 

estrangeiros possam encontrar nessa região. 

 

Os dados apresentados correspondem a períodos anteriores ao ano de 2008, 

uma vez que o Anuário Estatístico de Roraima 2010, divulgado ao público em 2011, 

assim como outros relatórios contendo informações socioeconômicas do Estado, 

possuem informações consolidadas somente até o ano de 2007.  

 

É pontual destacar que no IBGE existem dados mais atualizados, porém não 

iriam contribuir para o aprofundamento da pesquisa, uma vez que estão com valores 

absolutos e sem informações específicas que a análise demanda. Sendo assim, a 

análise foi realizada com base no ano de 2007 para confrontar com os dados 

fornecidos pelo BACEN. 

   

 

4.4 Dados estatísticos   
 

Segundo dados da Secretaria de Planejamento de Roraima, o PIB roraimense do 

ano de 2007, alcançou em valores correntes, a cifra de R$ 4.168.599 mil, assim 

distribuído: setor Primário 6,4%, setor Secundário 11,0% e Setor Terciário 82,6%. 

 

O Setor terciário é o mais importante, onde, segundo o relatório, a Administração 

Pública representa 48,4% do PIB, sendo a principal atividade econômica estadual, 

seguida pelo comércio 11,01% e outras atividades 23,19%.  

 

Nos relatórios não existem dados que se reportem a IED na estrutura econômica 

do Estado de Roraima em 2007. O que existe refere-se ao comércio exterior e diz 

respeito somente a importações e exportações, o que não é o objetivo desse estudo, 

ou seja, como não existe menção sobre ingresso de capital estrangeiro nesse período, 
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conclui-se, portanto, que não houve impacto sobre a economia roraimense conforme 

os escassos ingressos de investimento externos ocorridos naquele ano.  

 

O que se pôde inferir dos dados analisados é que a economia do Estado 

depende, em sua maioria, da esfera governamental, o que não é bom para Roraima, 

pois se o Estado não produz, sempre continuará a depender de recursos federais. 

 

Para corroborar com a análise acima, seguem trechos de uma matéria, da 

Agência Sebrae de Noticias2 sobre a dependência de repasse federal em Roraima: 

 
“Ao comemorar 22 anos de criação e diante de um segundo turno para 

escolher o governador de Roraima para os próximos quatro anos, as 

análises sobre o futuro do estado são muitas. Mas, segundo 

especialistas, no que diz respeito ao setor econômico, não haverá 

grandes mudanças, tendo em vista o estado sobreviver com cerca de 

80% de transferências federais. 

 

Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de Roraima 

(Acir), empresário Jadir Correa, independente do grupo político que 

assumir o governo, o que contará na verdade será o empenho em 

desenvolver o setor produtivo, pois, após a demarcação da terra 

indígena Raposa Serra do Sol, o estado teve uma queda significativa no 

setor produtivo e na credibilidade para futuros investimentos. 

 

Correa destacou que a influência do governo federal continua 

significativa e que o estado, apesar dos 22 anos, ainda sobrevive de 

repasses federais, tendo ainda o setor público como segunda fonte de 

circulação de recursos. "E isso não é salutar para a economia de um 

estado que deseja se fortalecer no cenário econômico nacional, 

enfatizou”.   

 

Ainda, de acordo com a matéria: 

 

                                            
2  Matéria publicada no site da Agência Sebrae de Notícias, em 06.10.2010.   
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“O chefe da unidade local do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Joaquim Vicente de Paulo, concorda também que o 

resultado da eleição para o governo não trará grandes mudanças para 

o cenário econômico do estado. 

 

Segundo Vicente, 80% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado é 

resultado de transferências federais, 10% vêm do comércio e somente 

4% são oriundos do setor produtivo”. 

 

É importante destacar que, em referência aos atrativos econômicos existentes em 

Roraima para investidores, a SEPLAN publicou um estudo, em 2010, denominado 

Roraima - Conjuntura e Oportunidades, onde se encontram informações importantes 

sobre a economia local, que segundo o Secretário de Planejamento do Estado: 

 
“O Roraima – Conjuntura e Oportunidades é confirmação para os 

leitores dos elementos relevantes da economia regional, tratando dos 

fatores físicos, geográficos, agropecuária, Indústria, comércio, turismo, 

energia saneamento básico, educação, saúde, transporte, 

comunicação, finanças públicas, contas regionais e índice de 

desenvolvimento humano, oferecendo respaldo para análise do setor 

público e para os investimentos do setor privado.” 

 

O referido estudo é rico em detalhes, propiciando a possíveis investidores 

identificar quais setores produtivos mais se destacam, quais os mais deficientes, ou 

seja, fornece uma realista visão com informações valiosas que podem responder a 

alguns questionamentos sobre  o quê, como e onde investir. 

 

Em outro relatório, denominado Informações Sócioeconômicas do Município de 

Boa Vista 2010, também, podem ser encontrados vários informes sobre as 

potencialidades existentes em Roraima. Segundo este relatório: 

 
“A estrutura produtiva do município está assentada no setor terciário. 

Por abrigar a sede do governo estadual, a geração de emprego é 

realizada, sobretudo, pelo setor público, que abriga o maior contingente, 

vindo a seguir o setor comercial. A produção primária está assentada 

na pecuária e na cultura do arroz sequeiro não sendo esta tão 



40 

 

expressiva em relação ao montante da produção estadual o que não 

acontece com o arroz irrigado. Outras culturas de importância são as de 

soja e o milho. O extrativismo no município é insignificante. O setor 

secundário abriga quase totalidade da produção industrial do Estado, 

tendo como principais ramos: madeireiros, metalúrgico, alimentos, 

oleiro-cerâmico e construção civil.” 

 

É oportuno frisar que o estado de Roraima está a apenas 230 km da fronteira 

com a Venezuela e a 125 km com a Guiana, o que contribui para que o comércio e a 

indústria tenham mais de uma opção para exportar seus produtos, até para outros 

continentes, pois os dois países vizinhos possuem portos que poderiam ser utilizados 

para escoar a produção, se aqui fossem instalados parques industriais. 

 

Recentemente, o Governo Federal instituiu em Boa Vista, a Área de Livre 

Comércio e a Zona de Processamento e Exportação com vistas a contribuir com o 

desenvolvimento sócioeconômico do Município, propiciando benefícios e incentivos 

fiscais ao empresariado, para que o comércio local possa competir em condições de 

igualdade com os mercados adjacentes.  

 

Como aspecto negativo ao desenvolvimento de Roraima, cita-se a falta de uma 

política definitiva sobre a causa indígena, porque com a demarcação da reserva 

indígena Raposa Serra do Sol, homologada em 2005, houve um atraso imenso na 

força produtiva local, onde vários investidores da agricultura, em especial, os 

arrozeiros, tiveram enormes prejuízos, o que causou grande desconfiança por parte de 

outros produtores que estudavam e tinham a intenção de se instalar na região. Sem 

garantias e apoio do Estado, esse aspecto foi decisivo para afugentar inúmeros 

investidores.     
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Devido à estabilidade econômica, o Brasil está recepcionando volumosas 

quantias de investimento estrangeiro, o que contribuiu para que figurasse como o 

maior receptor de IED na América Latina em 2010, cujas entradas são da ordem de 

US$ 48,4 bilhões (R$ 76,9 bilhões). 

 

Por este motivo, esta pesquisa buscou encontrar algumas respostas a inúmeras 

questões que podem ser suscitadas com o tema. A principal delas é saber qual a 

importância que estes investimentos representam para a economia do estado de 

Roraima. Para isso, foi preciso descobrir, também, o real montante de ingresso em 

Roraima, e em quais setores produtivos esses investimentos estão sendo aplicados no 

estado, além de ser necessário identificar a conjuntura da economia roraimense e se 

existem atrativos para investidores na região.        

 

Porém, para realizar alguma análise, foi necessário esclarecer que o Investimento 

Estrangeiro Direto (IED), contribui sobremaneira para impulsionar os setores produtivos 

de muitas economias, principalmente, com relação aos países em desenvolvimento; 

entender que a Globalização é um dos principais fatores para que o IED avance no 

mundo, pois o próprio capitalismo depende de um sistema globalizado; saber que a 

Internacionalização de empresas encontra-se em expansão, e devido a esse fato, é 

crescente também a preocupação com a sustentabilidade e o meio ambiente; explicar 

quais são os fatores determinantes, para que um país possa estimular o ingresso de 

capital externo, tendo em vista que o investidor prefere os países que possuem leis de 

capital estrangeiro mais brandas; e expor que, a Lei do Capital Estrangeiro no Brasil é 

bastante complexa, principalmente quando da legalização dos investimentos junto ao 

Banco Central, pois, para registrar o IED no BACEN é preciso que a receptora tenha 

conhecimento aprofundado do Registro Declaratório Eletrônico, o que faz com que a 

grande maioria das empresas receptoras de IED contratem uma assessoria 

especializada para efetivar as transações.  

 

Esses temas foram vitais para a compreensão de que não basta somente criar 

condições de atração de capital externo ou de recepcioná-los. É preciso que haja 

controle, fiscalização, responsabilidade socioambiental, porque, se por um lado o 
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investimento externo é considerado por mover muitas economias e fomentar o 

crescimento econômico em muitos países, por outro, é visto com desconfiança, pois 

alguns pesquisadores acreditam que os investidores procuram investir em países onde 

não existem rígidos controles ambientais, o que pode favorecer com a degradação do 

meio ambiente local.  

 

De qualquer forma, sendo bom ou ruim, o IED é uma realidade na economia 

brasileira, e os estados brasileiros estão cada vez mais interessados em atraí-los para 

suas regiões. Espera-se que as empresas receptoras de IED sejam íntegras e façam 

com que os investimentos sejam bem utilizados, favorecendo a todos, e que as 

autoridades competentes não permitam que o IED seja utilizado para fins especulativos 

ou que prejudique o meio ambiente, aplicando punições com os rigores da lei sempre 

que se fizer necessário.  

 

Quanto aos achados da pesquisa, cabe salientar que os resultados refletiram 

parcialmente um dos objetivos específicos, pois o BACEN não forneceu todos os 

dados solicitados, e as informações socieconômicas do Estado de Roraima também 

não estavam atualizadas. Contudo, apurou-se que em relação ao volume de ingressos 

ocorridos na Região Norte, entre o período de 2007 a 2009, o total de entradas não 

representaram nem 2,5% de todo o montante que ingressou no País neste mesmo 

período. Então, pode-se concluir que, ou o Norte do País é um local que não é propício 

o IED, ou, então, os governos estaduais não estão adotando políticas que favoreçam a 

atração desses investimentos. 

 

A análise sobre os setores produtivos mais influentes sobre o investimento 

externo em Roraima não foi realizada devido os dados fornecidos pelo BACEN não 

estarem separados por estado, município ou região. As informações obtidas pelo 

pesquisador refletiram os setores produtivos de todo o País de uma forma 

generalizada.    

       

Todavia, no que diz respeito à importância que o capital estrangeiro representa 

para a economia de Roraima, identificou-se que não há importância, pois além de não 

constar nos relatórios e anuários nenhuma menção referente ao IED, a pequena 
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quantia que ingressou no período de 2007 foi irrelevante se comparada ao PIB 

roraimense do mesmo período. 

 

Acerca das potencialidades de Roraima e a sua atratividade para novos 

investimentos, obteve-se muito material sinalizando que Roraima tem elevado 

potencial, com destaque para agricultura, pecuária, comércio e turismo. Além de o 

Estado ser próximo de mercados consumidores do Amazonas, da Venezuela e da 

Guiana.  

 

Ainda sobre as potencialidades é importante destacar que o governo criou a Área 

de Livre Comércio e a Zona de Processamento e Exportação de Boa Vista para 

contribuir com o desenvolvimento econômico, porém, ainda não surtiu os efeitos 

desejados. Na Capital, praticamente, nada mudou depois que a lei foi sancionada.  

Espera-se que essas iniciativas não fiquem apenas no papel e que a população 

roraimense logo possa usufruir dos benefícios que a ALC e a ZPE podem proporcionar 

ao estado. 

 

É oportuno frisar que a causa indígena em Roraima torna-se um entrave para 

quem pensa em investir na agricultura, pois não existem garantias que as terras 

cultivadas não serão transformadas em reservas indígenas. Esse fato demonstra que, 

sem uma lei que proteja o investidor, essa atividade acaba sendo de alto risco, 

afugentando o investidor para outras regiões que lhes ofereçam melhores condições.                   

 

Assim sendo, este trabalho procurou demonstrar o quanto o IED pode contribuir 

com o desenvolvimento econômico, social, tecnológico e cultural de Roraima. Apesar 

das controvérsias entre os estudiosos sobre o assunto de que o IED contribui por um 

lado e atrapalha por outro, é importante ressaltar que se houver uma lei impedindo que 

o investimento estrangeiro seja utilizado em empresas que desrespeitam as normas 

ambientais ou que não tenham responsabilidade social, já seria uma maneira de fazer 

com que a maioria dos investimentos ingressassem com o objetivo de contribuir com o 

desenvolvimento das  regiões, como exemplo, Roraima. Porém, cabe destacar o 

relevante papel da sociedade nesse processo que deve agir de fato como agente 

fiscalizador, pois ao perceber o não cumprimento das leis, deve acionar as autoridades 

competentes para adotarem as medidas legais cabíveis.  
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É importante frisar que a legislação brasileira exige que os recursos externos 

sejam aplicados em atividades econômicas e os infratores da lei serão severamente 

punidos com pesadas multas.  

 

Conclui-se, portanto, que para haver investimento no estado de Roraima, seja 

externo ou interno, é preciso acontecer uma grande mudança, pois o estado precisa 

desenvolver as suas riquezas sem depender necessariamente de recursos federais. 

Além do mais, torna-se necessário criar uma cultura produtiva, pois não basta 

enumerar quais são os setores mais vantajosos, os impostos que o governo abrirá mão 

para atrair os investidores ou os meios disponíveis para escoar a produção. É 

indispensável que exista vontade política e o envolvimento da sociedade como num 

todo, buscar informações em outros estados que estão se prevalecendo desta 

oportunidade de negócio e de outras que existem. Enfim, é urgente que o norte do País 

deixe de ser visto apenas como pulmão do mundo ou um local de aborígines; o Norte é 

uma região deste imenso Brasil, constituída de brasileiros, sedentos por oportunidades 

e vontades para superar grandes desafios.       
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APÊNDICE 
 

Apêndice A – Glossário 
 

 

 

Glossário 
 

 

B 

Boom – Rápida expansão de atividade(s) econômica(s), caracterizada por expectativas 

otimistas e/ou o período durante o qual ocorre tal expansão.   

 
C 

Citação – Chamamento judicial para que alguém, em prazo fixado, compareça perante 

uma autoridade judiciária a fim de responder à ação que lhe é proposta ou de se 

pronunciar acerca do objeto que lhe é indicado 

 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) – Criada em 25 de 

fevereiro de 1948, pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), 

e tem sua sede em Santiago, Chile. É uma das cinco comissões econômicas regionais 

das Nações Unidas (ONU). Foi criada para monitorar as políticas direcionadas à 

promoção do desenvolvimento econômico da região latino-americana, assessorar as 

ações encaminhadas para sua promoção e contribuir para reforçar as relações 

econômicas dos países da área, tanto entre si como com as demais nações do mundo. 

Posteriormente, seu trabalho ampliou-se para os países do Caribe e se incorporou o 

objetivo de promover o desenvolvimento social e sustentável. 

 

Compliance – No âmbito institucional e corporativo, é o conjunto de disciplinas para 

fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes 

estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem 

como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. 

Originada no mercado financeiro, tem se estendido para as mais diversas 
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organizações privadas e governamentais, especialmente aquelas que estão sujeitas a 

forte regulamentação e controle. 

 

Consularização (ou legalização consular) – É um endosso de autoridade diplomática 

brasileira no país em que foi emitido um documento, para legitimá-lo.  
 
I 

Internacionalização – É um conceito com aplicação em várias áreas. Segundo o 

sociólogo Guy Rocher, a internacionalização se refere às trocas econômicas, políticas, 

culturais entre nações, e às relações que daí resultam, pacíficas ou conflituosas, de 

complementaridade ou de concorrência.  

 

Investimento Externo Direto - (IED) – É o investimento feito para adquirir um interesse 

duradouro em empresas que operem fora da economia do investidor. A relação de IED 

compreende uma empresa matriz e uma filial estrangeira, as quais, em conjunto, 

formam uma empresa multinacional. Para ser considerado como IED, o investimento 

deve conferir à matriz o controle sobre a sua filial. 

  

P 

Portfólio – É uma coleção de todo o trabalho em andamento na organização 

relacionado com o alcance dos objetivos do negócio. 

 

Protecionismo – É a teoria que propõe um conjunto de medidas econômicas que 

favorecem as atividades internas em detrimento da concorrência estrangeira. 

 

R 

Registro Declaratório Eletrônico – Investimento Externo Direto (RDE-IED) – Registro de 

Investimento externo junto ao sistema de Informações do Banco Central do Brasil, 

especificamente na aquisição, cessão ou transferência de quotas de capital social, nas 

sociedades de empresas brasileiras com participação estrangeira. 

 

Registro Declaratório Eletrônico – Registro de Operação Financeira (RDE-ROF) – 

Registros de operações financeiras junto ao Sistema de Informações do Banco Central 
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do Brasil, tais como: empréstimos, financiamentos de importação, assunção de dívida, 

etc. 

 

Royaltie – É o termo utilizado para designar a importância paga ao detentor ou 

proprietário de um produto, marca, ou obra, pelos direitos de exploração, uso, 

distribuição ou comercialização do referido produto. Em geral, o proprietário recebe 

uma porcentagem pré-fixada, das vendas finais ou dos lucros obtidos por aquele que 

faz a comercialização do seu produto, marca, ou obra.   

 
S 

Subprime – é um crédito de risco, concedido a um tomador que não oferece garantias 

suficientes para se beneficiar da taxa de juros mais vantajosa. Em sentido mais restrito, 

o termo é empregado para designar uma forma de crédito hipotecário para o setor 

imobiliário, surgida nos Estados Unidos e destinada a tomadores de empréstimos que 

representam maior risco.  

 
T 

Tradutor Público Juramentado – É o nome dado a quem faz a tradução de qualquer 

documento em idioma estrangeiro. O documento em outro idioma só terá validade 

como documento oficial no Brasil, se sua tradução for efetivada por tradutor público 

juramentado, tradutor este que deve ser nomeado e registrado pela junta comercial do 

estado onde reside, mediante concurso público. 

   

Transnacionais – Entidades autônomas que fixam suas estratégias e organizam suas 

produções em bases internacionais, ou seja, sem vínculo direto com as fronteiras 

nacionais, sendo acusadas por alguns, por este motivo, de não serem vinculadas a 

qualquer país, mesmo àquele nos quais se originaram.  

 
W 

World Investment Report – Relatório de Investimento Mundial lançado anualmente pela 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). 
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ANEXO 
 

Anexo A – Instrumento de Coleta e Análise Documental 
 

 

 

INSTRUMENTO DE COLETA E ANÁLISE DOCUMENTAL 

Publicação Tempo de Busca Divisão dos Trabalhos 

Período 

Analisado Fonte de Pesquisa 

Artigo publicado no 

site da Fundação 

Getúlio Vargas  

00:30 Utilizado desde a 

Introdução até ao 

Referencial Teórico 

2010 TUROLLA, F. A.; LIMA, M. F. F. 

Internacionalização & 

sustentabilidade. Fundação Getúlio 

Vargas, Rae Artigo 5551, jan/jun 

2010, Disponível em: 

<http://www16.fgv.br/rae/artigos/555

1.pdf 

Artigo publicado no 

site da Scielo 

00:30 Utilizado desde a 

Introdução até ao 

Referencial Teórico 

2010 SILVA, G. J. C.; RESENDE, M. F. 

C. Eficácia dos controles de capitais 

no Brasil: uma abordagem teórica e 

empírica alternativa. São Paulo, 

Brasil. Instituto de Pesquisas 

Econômicas da FEA-USP, vol. 40, 

n. 3, 2010. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ee/v40n3/v4

0n3a05.pdf  

Artigo publicado no 

site de Economia, 

Administração e 

Contabilidade / Ead-

Fea- USP  

00:30 Utilizado desde a 

Introdução até ao 

Referencial Teórico 

mar/11 Fatores determinantes para a 

entrada de Investimento Estrangeiro 

Direto no setor sucroalcooleiro do 

Brasil. 

http://www.ead.fea.usp.br/eadonline

/grupodepesquisa/publica%C3%A7

%C3%B5es/Heidy/24.pdf 
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Artigo publicado no 

site Direito GV 

01:30 Utilizado desde a 

Introdução até ao 

Referencial Teórico 

mar/11 ANDRADE, T. P. A.; COSTA, J. A. 

F. Artigo (Working Papers) Direito 

GV, 09/2010 

<http://www.direitogv.com.br/subpor

tais/Direito_desenvolvimento_e_o_i

nvestimento_estrangeiro_direto.pdf

> 

Estudo sobre as 

Informações 

Socioeconômicas do 

Município de Boa 

Vista -RR 2010 

02 meses Utilizado para 

analisar a estrutura 

econômica, e 

verificar quais 

atrativos o Estado 

de Roraima propicia 

a investidores 

set/11 Secretaria de Estado do 

Planejamento e Desenvolvimento 

de Roraima 

Informações Socioeconômicas do 

Município de Boa Vista – RR 

2010/[Elaboração: Divisão de 

Estudos e Pesquisas] 1ª edição. 

Boa Vista: CGEES/SEPLAN - RR, 

2010.68p. 

Livro  02 meses Utilizado para 

analisar as 

potencialidades do 

Estado de Roraima 

set/11 Secretaria de Estado do 

Planejamento e Desenvolvimento 

de Roraima 

Livro 1 Roraima. Conjuntura e 

oportunidades          Divisão de 

Estudos e Pesquisas 

CGEES/SEPLAN - RR, 2009.163p. 

Livro  00:30 Embasamento legal 

sobre capital 

estrangeiro 

mar/11 BRASIL. Constituição (1988). 

Constituição da República 

Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado, 1988. 

Livro  06 meses Destinado ao estudo 

de Métodos e 

técnicas de 

pesquisa 

03/2011 à 

09/2011 

ZANELLA, Liane Carly Hermes. 

Metodologia da pesquisa. 

Florianópolis: SEaD/UFSC, 2006. 

144p.  
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Matéria Publicada no 

Site da Agência 

Sebrae de Notícias 

00:30 Utilizado para 

analisar as 

potencialidades do 

Estado de Roraima 

2011 AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS. 

RR seguirá dependente de repasse 

federal. Brasília, 06 out. 2010. 

Disponível em: 

<http://www.agenciasebrae.com.br/

noticia.kmf?canal=36&cod=107725

47&indice=30>. Acesso em: 17 out. 

2011 

Matéria Publicada no 

Site Diário de 

Pernambuco 

00:30 Embasamento legal 

sobre capital 

estrangeiro 

mai/11 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Brasil 

tem bons problemas a resolver, diz 

Mantega. Recife, 03 mai. 2011. 

Disponível em: 

<http://www.diariodepernambuco.co

m.br/nota.asp?materia=2011050312

1130>. Acesso em: 10 mai. 2011 

Periódico on-line 01:30 Utilizado desde a 

Introdução até ao 

Referencial Teórico 

mar/11 ALENCAR, A. C. M.Revista 

Eletrônica de Direito Internacional. 

Vol. 7, pp. 01-41, 2010. 

<http://www.cedin.com.br/revistaelet

ronica/volume7/arquivos_pdf/sumari

o/aline_alencar.pdf> 

Relatório sobre a 

apuração de IED no 

Brasil 

02 meses Utilizado na análise 

dos dados sobre o 

ingresso e 

distribuição do 

capital estrangeiro 

na Região Norte, e 

em Roraima 

09/2011 à 

10/2011 

Banco Central do Brasil. 

Departamento Econômico -DEPEC. 

Subdivisão de Apuração de 

Investimentos. IED 2007 a 2009 

municípios. Bacen 09/2011.   

Revista  06 meses Destinado ao estudo 

de Métodos e 

técnicas de 

pesquisa 

mar/11 GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa 

qualitativa: tipos fundamentais. 

Revista de Administração de 

Empresas, São Paulo, v.35, n.3, 

p.20- 29, mai./jun., 1995.  
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Site da Presidência 

da República 

00:30 Embasamento legal 

sobre capital 

estrangeiro 

mar/11 Decreto n. 55.762, de 17 de 

fevereiro de 1965. Regulamenta a 

Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 

1952, modificada pela Lei nº 4.390, 

de 29 de agosto de 1964. 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_0

3/decreto/Antigos/D55762.htm> 

Site da Presidência 

da República 

00:30 Embasamento legal 

sobre capital 

estrangeiro 

mar/11 Lei n. 4.131, de 03 de setembro de 

1962. Disciplina a aplicação do 

capital estrangeiro e as remessas 

de valores para o exterior e dá 

outras providências 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_0

3/Leis/L4131.htm>  

Site da Presidência 

da República 

00:30 Embasamento legal 

sobre capital 

estrangeiro 

jan/02 Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 

2202. Institui o código civil 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/

2002/L10406.htm 

Site de Notícias BBC 

Brasil  

01:00 Utilizado desde a 

Introdução até ao 

Referencial Teórico 

mai/11 Investimento externo no Brasil teve 

aumento recorde de 87%, diz Cepal 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/no

ticias/2011/05/110504_investimento

s_cepal_mc_rc.shtml 

Site de Notícias 

Diário de 

Pernambuco 

00:30 Utilizado desde a 

Introdução até ao 

Referencial Teórico 

mai/11 Brasil tem bons problemas a 

resolver, diz Mantega (ref. Ingresso 

de capitais estrangeiros) 

http://www.diariodepernambuco.co

m.br/nota.asp?materia=2011050312

1130 

Site do Banco 

Central do Brasil  

00:30 Embasamento legal 

sobre capital 

estrangeiro 

abr/11 Câmbio e capitais internacionais 

<http://www.bcb.gov.br/?CAMBIO> 

Site do Banco 

Central do Brasil  

00:30 Embasamento legal 

sobre capital 

estrangeiro 

2011 Manuais do registro declaratório 

eletrônico 

http://www.bcb.gov.br/?RDEMANU

AIS>.  
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Site do Banco 

Central do Brasil  

00:30 Embasamento legal 

sobre capital 

estrangeiro 

abr/11 Regulamento do Mercado de 

Câmbio e Capitais Internacionais 

(RMCCI) <www.bcb.gov.br/?RMCCI 

> 

Site do Banco 

Central do Brasil  

00:30 Utilizado desde a 

Introdução até ao 

Referencial Teórico 

abr/11 Relatório do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e 

Social - CDE 

http://www.bcb.gov.br/pec/appron/a

pres/Alexandre_Tombini_CDES_26

-4-11.pdf 

Site do 

Departamento 

Nacional do Registro 

do Comércio  

02:00 Embasamento legal 

sobre capital 

estrangeiro  

abr/11 Documentação exigida na 

constituição de empresa. 

http://www.dnrc.gov.br/Servicos_dnr

c/Sociedade_empresaria/constituica

o.htm 

Versão Eletrônica do 

Dicionário Aurélio 

06 meses Utilizado em todas 

as fases do projeto 

03/2011 à 

09/2011 

FERREIRA, A. B. H.. F. Dicionário 

Aurélio Eletrônico - Século XXI. 

Produzido por Lexikon Informática 

Ltda e corresponde a versão 

integral publicada pela Editora Nova 

Fronteira. Versão 3.0, nov. 1999. 

 

 Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador.  

 


