
 

 
 

Multinacionais da América Latina investem 
US$38,2 bilhões no exterior e consolidam sua 
expansão internacional, de acordo com relatório 
da Secretaria-Geral Ibero-Americana e do ICEX 
 

 
 
Madri (Espanha), quinta-feira, 30 de janeiro de 2020 - O investimento estrangeiro 
direto (IED) da América Latina no exterior atingiu a marca de US$ 38,2 bilhões em 
2018 graças a um novo ciclo de crescimento econômico de países emergentes, o que 
permitiu a consolidação da expansão internacional por multinacionais da região.  
 
Esta é a principal conclusão do novo relatório “Global LATAM 2019 - Série 
Investimento Estrangeiro”, elaborado em conjunto pela Secretaria- Geral Ibero-
Americana (SEGIB) e pelo ICEX Invest in Spain. 
 

https://www.segib.org/pt-br/
https://www.icex.es/icex/es/index.html


 

 
 

• Baixe o relatório aqui 

O relatório apresentado hoje na sede do ICEX, em Madri, explica que as empresas 
latino-americanas enfrentaram os seus planos de expansão com maior otimismo 
porque conseguiram melhorar seus resultados nos mercados domésticos e reduzir 
suas dívidas nos últimos anos. 

Assim, em 2018, “os anúncios de investimentos estrangeiros por empresas latino-
americanas aumentaram 163%”, principalmente em busca de novos mercados para 
matérias-primas, manufaturas e serviços. 

De acordo com o “Global LATAM”, o Brasil e o México foram as maiores fontes de 
IED no exterior (US$ 14,6 bilhões e US$ 10,7 bilhões, respectivamente), seguidos 
pela Colômbia (US$ 5,1 bilhões), pelo Uruguai (US$ 2,28 bilhões), pelo Chile (US$ 1,9 
bilhão), pela Argentina (US$ 1,8 bilhão) e pela América Central (US$ 1,6 bilhão), que 
atingiu seu recorde histórico. 

Com relação aos beneficiários, 60% dos investimentos anunciados foi destinado a 
países latino-americanos, e 40% para os Estados Unidos e, dentro da União Europeia, 
para a Espanha e, em menor grau, para o Reino Unido e para Portugal.  

O relatório dedica um capítulo especial à Espanha, onde realiza uma radiografia dos 
principais investimentos da América Latina no país, que cresceram 200% nos últimos 
dez anos, e outro para o Brasil, onde analisa os desafios enfrentados pela maior 
economia da região para se internacionalizar ainda mais. 

“Global LATAM” é o único relatório com dados atualizados sobre o IED na América 
Latina e já possui duas edições. 

"Este relatório, pioneiro sem dúvida, é a história de milhares de empresas e pessoas 
latino-americanas que apostaram em investir no exterior e honrar o compromisso 
com a comunidade internacional", afirmou a Secretária-Geral Ibero-Americana, 
Rebeca Grynspan. 
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A Secretaria-Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferência de Chefes de Estado e de Governo na 
preparação das Cúpulas Ibero-americanas e encarregado de realizar os mandatos que se derivam das Cúpulas e Reuniões 
Ibero-americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o fortalecimento da comunidade ibero-
americana, impulsionando a cooperação na educação, na coesão social, na inovação e na cultura nos países de fala hispana e 
portuguesa na América Latina e na Península Ibérica. 

 

Andorra - Argentina - Bolívia - Brasil - Colômbia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Equador - El 

Salvador - Espanha - Guatemala - Honduras - México - Nicarágua - Panamá - Paraguai - Peru - Portugal - Uruguai - Venezuela 
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