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A boa notícia em 2004 é que o País cresce. A má notícia é que não temos infra-estrutura para ir 
muito longe 
 
 
Há muito tempo não se via tanto otimismo no Brasil na virada do ano. O País é visto no exterior 
como a opção mais sólida entre os mercados emergentes, especialmente na América Latina, onde 
a Argentina continua seu cabo-de-guerra com os credores, a Colômbia tenta evitar um colapso 
fiscal, sem falar nas turbulências na Venezuela, no Equador e na Bolívia. Por aqui, a inflação está 
debelada, as exportações e a balança comercial bateram recordes, a Bolsa de São Paulo foi a que 
mais valorizou em todo mundo em 2003, o risco-país despencou a 400 pontos, o cenário externo 
é favorável e os investimentos estrangeiros — pelo menos os de curto prazo — retornaram. A 
indústria também começou a reagir e as previsões de crescimento econômico para 2004 feitas por 
bancos brasileiros e estrangeiros giravam entre 3% e 4%.  
 
No entanto, a pergunta que fica no ar é até onde o Brasil pode crescer com a atual infra-estrutura 
de energia e transporte, e com os inúmeros problemas regulatórios que ainda enfrenta. Ou seja: 
este é o início de um longo período de crescimento ou é apenas mais um vôo de galinha como 
outros registrados nos anos 90? O fato é que sem investimentos pesados o crescimento deste ano 
atingirá rapidamente seu teto e será apenas mais uma bolha, que vai murchar lentamente ou 
estourar na primeira crise. "Há uma preocupação do governo quanto a isso. E é por isso  que o 
governo está trabalhando tão duro em criar esse tipo de infra-estrutura a respeito dos 
investimentos", afirma o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. 
 
A preocupação procede. Afinal, o aumento do PIB vai se dar sobre uma base deprimida pelo 
desempenho medíocre dos últimos anos, e com uma indústria que — de início — pode crescer 
com base em sua capacidade ociosa. "Já em 2004, a não materialização de investimentos pode 
limitar o crescimento", alerta Flávio Castello Branco, economista-chefe da Confederação Nacional 
das Indústrias. 
 
O maior nó está na infra -estrutura. No setor de energia, por exemplo, não houve investimentos 
em geração e as condições do setor continuam as mesmas que provocaram o racionamento de 
2001. O setor de transportes, por sua vez, é outro gargalo que tira competitividade da economia 
brasileira e que também depende de investimentos que ainda não vieram. "O problema da infra-
estrutura é que nessa área não se muda o rumo de uma hora para a outra. Em uma fábrica de 
sapatos, se a demanda aquece, você coloca um turno extra. Na infra-estrutura você tem um 
horizonte de 10 anos", observa Castello Branco. 
 
No fim do ano passado, um relatório do banco Santander aos investidores também analisava as 
condições do crescimento brasileiro e apontava exatamente o setor de infra-estrutura como o 
maior obstáculo para a economia do País nos próximos anos. Para Maurício Molan, economista 
sênior do Santander em São Paulo, para sustentar o crescimento nos próximos dois anos, o Brasil 
precisaria de uma taxa de investimento de 8% do PIB nesse período, o que segundo ele, não seria 
absolutamente impossível de conseguir. "Mas só se houver investimento em energia e construção 
civil, que é um gargalo para a expansão de estradas, portos e armazenagem. Falhas nesses 
setores podem inibir o investimento em todos os demais." 
 
DÉFICIT. E o déficit nessa área é grande. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de 
Base (Abdib), o Brasil precisaria de US$ 20 bilhões anuais de investimentos em infra-estrutura 
para que o crescimento econômico tenha sustentabilidade. Em 2002, foram de apenas US$ 14,3 
bilhões e no ano passado, o volume mal chegava aos US$ 8 bilhões. Se depender apenas de 
investimento estrangeiro, ficamos longe da meta: a projeção de investimento direto do BC para 
este ano fica em US$ 13,5 bilhões. 





 
Uma das armas do governo Lula para reverter esse quadro são as Parcerias Público-Privadas 
(PPP), modelo de investimento no qual governo e setor privado dividem a aplicação de recursos 
em projetos de infra-estrutura e o governo garante uma taxa mínima de retorno ao investidor 
privado. "O PPP é uma iniciativa importante diante da escassez de recursos do poder público", diz 
Arno Meyer, secretário-adjunto de Relações Exteriores do Ministério da Fazenda. 
 
A pergunta, no entanto, é se o modelo proposto pelo governo será suficiente por si só para atrair 
os investidores. "O PPP é um instrumento positivo, mas talvez as garantias não sejam tão 
factíveis quanto se apregoa", avalia Roberto Padovani, economista da consultoria Tendências, em 
São Paulo. Já Molan, do Santander, acha que há mais chance de atrair investimentos para 
projetos voltados para escoamento de produção e setores específicos que atendam grandes 
exportadores. Padovani acrescenta, no entanto, que o governo talvez esteja demasiadamente 
otimista com o sistema. "Penso que o governo imagina que o PPP será mais efetivo do que 
realmente será. No fim, vai depender muito do cenário regulatório." 
 
E pelo visto, nesse campo, as tensões continuam. No começo de janeiro, novas tensões entre 
governo e agências reguladoras voltaram à tona, depois de um período de relativa calmaria. O 
resultado foi a demissão do diretor-geral da Agência Nacional de Telecomunicações Luís 
Guilherme Schymura, antes do fim de seu mandato, previsto para novembro de 2004. Sem entrar 
no mérito de quem tem ou não tem razão, o fato é que eventos como esse jogam mais lenha na 
fogueira das incertezas regulatórias do País. 
 
Os problemas judiciais também são um espanta-investidor. Não bastassem as sucessivas rusgas 
entre Executivo e Judiciário, há a questão de decisões judiciais indevidas. Como o caso do juiz de 
Mato Grosso que acatou liminar determinando a identificação por foto e impressão digital de todos 
os turistas americanos que entram no País. Pode parecer bobagem, mas trata-se de tema de 
política externa, que não deveria jamais ser decidido por juízes de primeira instância. A pergunta 
é: o que pode acontecer no futuro em casos de contratos de concessão, privatização ou mesmo 
de acordos judiciais? E é essa pergunta sem resposta que pode deixar em suspenso os 
investimentos que ampliariam o horizonte do crescimento brasileiro. 
 
Um dos setores mais atingidos pelo balaio de gatos regulatório em 2003 foi o de energia. Aquele 
mesmo que abortou as espe ranças de crescimento em 2001. O Brasil perdeu quase um ano 
elaborando um novo modelo energético que supostamente deveria estar preparado nos primeiros 
meses de 2003, dada a urgência de atrair novos investimentos em geração. Ao final, criou-se um 
modelo em que coexistem um mercado de contratação livre e outro, de contratação regulada e 
que ninguém sabe ao certo se vai funcionar. Um bom termômetro será o primeiro leilão de novos 
projetos de geração previsto para o período de junho a setembro. Se der certo, quer dizer que o 
modelo funcionou. Se não der...  
 
As flutuações do mercado livre de energia dão uma idéia da dimensão do problema em que o 
Brasil pode estar se metendo mais uma vez: o MWH no mercado livre para 2004 estava em R$ 50 
em novembro. Para 2007, era negociado a R$ 70 e para 2008, não havia energia disponível. 
Esses valores são 40% mais altos do que o projetado um ano antes. Estima-se que se o País 
alcançar um crescimento de 4% ao ano sem investimentos em geração de energia, outra crise de 
abastecimento poderia acontecer em 2006 ou 2007. Por essas e outras, no começo de janeiro, a 
indústria de alumínio canadense Alcoa anunciou cortes de US$ 1,3 bilhão no seu plano de 
investimentos até 2010.  
 
"Este é o terceiro modelo energético em 10 anos. E com mais cinco anos de transição pela frente. 
Passamos quase um ano parados, nenhum investidor de longo prazo entra em um negócio nessas 
condições. Acho que estamos criando um problema que não existe", diz Paulo Cezar Tavares, 
presidente da Abracel, associação que reúne distribuidores de energia do País. Molan, do 
Santander, observa que o novo modelo prevê a comercialização de energia por meio de um pool, 



no qual o governo detém 70% da geração. "O grau de intervenção do governo preocupa. Ninguém 
pode assegurar como ele vai agir", observa. 
 
GARGALO ENERGÉTICO. Os grandes consumidores, naturalmente, também se preocupam com o 
gargalo energético. "O governo está diante de uma escolha: quer ou não a base produtiva aqui? 
Se quiser, tem de investir pesadamente em energia", afirma Paulo Ludmer, diretor-executivo da 
Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia (Abrace), que responde por 45% do 
consumo de energia elétrica, por 40% do consumo de gás natural e por 45% do óleo diesel. "A 
indústria está sem ar. As questões são emergenciais e precedem ao modelo energético." 
 
Outra queixa importante em relação ao setor de energia brasileiro é a carga tributária. O Brasil é 
campeão mundial de impostos no setor, beirando os 32%. Para cada R$ 100 consumidos, o 
consumidor paga R$ 47 de impostos. De cada R$ 100 para a distribuidora de energia, R$ 76 são 
para pagar custos, fornecedores e impostos. "Essa carga aumentou ainda mais com a alta do 
Cofins, imposta por medida provisória. O setor de energia é um grande gerador de tributos, mas 
na hora em que o país perder competitividade por causa disso, o tiro sai pela culatra", protesta 
Tavares, da Abracel. 
 
E essa é a maior crítica que se faz à reforma tributária aprovada pelo governo Lula no fim do ano 
passado. Para aprová-la, o governo dividiu o projeto em partes, empurrando os pontos mais 
sensíveis para frente, de maneira a aprovar rapidamente as partes que garantiriam caixa para 
seguir cumprindo a meta de 4,25% de superávit fiscal com o FMI. A conta do ajuste? Ficou com a 
sociedade. "Não acredito que a reforma tributária vá desonerar o setor produtivo ou que a carga 
tributária vai ser reduzida, do contrário", diz Raquel Novais, advogada tributarista do escritório 
Machado, Meyer, Sendacz e Ópice, de São Paulo. 
 
Um exemplo de como esses tributos são um limitador do crescimento: a carga tributária sobre 
bens de capital importados no final de 2003 chegava a 49,6%. Quem importa serviços de 
tecnologia hoje paga 30%. E com a alta do ISS essa carga vai subir. Segundo a advogada, a 
reforma onera especialmente a importação e exportação de serviços, fazendo incidir novos 
tributos sobre estas atividades. 
 
Na exportação, houve alguns alívios, como a desoneração de ICMS, mas apenas para produtos 
industriais. O governo também deu início em janeiro, a uma redução progressiva do IPI para 
máquinas e equipamentos industriais, reduzindo o imposto de 5% para 3,5% para cinco setores. 
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a alíquota deve cair a zero até o final de 2006. 
 
Apesar dos defeitos da reforma tributária em curso, Raquel Novais, acredita que a reforma pode 
trazer uma simplificação no sistema tributário que é positiva para a atração de investimentos. "O 
investidor se assustava com o emaranhado legal. Com a carga tributária ele joga, mas com um 
quadro que ele não entende, ele pára", lembra Raquel, que assessorou muitas empresas 
estrangeiras nos labirintos tributários brasileiros, com suas normas federais e complicadas 
variantes de nível estadual e municipal. 
 
A desburocratização é um dos pontos defendidos por Antônio Correia de Lacerda, diretor da 
Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e Globalização (Sobeet). "Há países 
atraindo investimentos com desembaraço aduaneiro, desoneração de exportações. Afinal, setores 
dinâmicos exigem agilidade nas decisões", afirma.  
 
Problemas à parte, um dos pontos fortes do Brasil é seu ajuste macroeconômico. No começo de 
janeiro, o C-Bond chegou a ser vendido — pela primeira vez na história — por 100% de seu valor 
de face. Enquanto isso, o BC intervinha no câmbio comprando dólares para refazer reservas e 
impedir que a sobrevalorização atrapalhasse as exportações. Boa tática. Afinal, apesar do cenário 
favorável e da queda do risco, o Brasil não deixou de ser vulnerável. "Ainda não somos 
desenvolvidos para isso", diz Meyer, do Ministério da Fazenda. 



EXPORTAÇÃO. Um dos principais trunfos para garantir o equilíbrio macroeconômico é manter o 
bom desempenho exportador do ano passado. E aí, o próprio crescimento previsto para 2004 
pode jogar contra. "Alguns segmentos exportadores puderam crescer em 2003 sem aumentar a 
oferta, mas se a demanda interna cresce, a perspectiva pode ser negativa", observa Castello 
Branco, da CNI. 
 
As exportações — especialmente do setor agrícola — podem esbarrar também nos gargalos de 
infra-estrutura, especialmente na área de transportes. Segundo dados do Centro de Estudos de 
Logística do Coppead-UFRJ, por causa da má qualidade de sua logística, o tempo médio de 
estoque da indústria brasileira é de 63 dias, quando nos Estados Unidos, esse tempo é de 41 dias. 
Esses 22 dias extras de excesso de estoque custam R$ 115 bilhões para a indústria nacional. "A 
soja este ano corre sério risco de não embarcar. Não houve acréscimo na capacidade de grãos. 
Ano passado, Paranaguá teve filas de 70 quilômetros e houve navios levando 20 dias parados no 
embarque", afirma Paulo Fleury, diretor do Centro de Estudos de Logística do Coppead. 
 
Os problemas do transporte brasileiro começam no setor rodoviário, responsável por mais de 60% 
da carga transportada em território brasileiro. Trata-se de um setor sem fiscalização ou 
regulamentação. "Há limite de peso por eixo, mas 90% das balanças nas estradas não operam. 
Qualquer indivíduo pode oferecer transporte de carga", diz Fleury. "Um cara desempregado e sem 
educação compra um caminhão velho e começa a trabalhar, pega o FGTS e começa a fazer 
práticas predatórias e desleais. Carrega sobrepeso, não dorme, desvia por dentro das cidades 
para não pagar pedágio. Há excesso de oferta de má qualidade". 
 
Isso faz com que a idade média da frota de caminhões brasileira seja de 18 anos, quando não 
deveria passar de 10 anos. A taxa de renovação, por sua vez, é de 55 mil veículos por ano. Como 
a frota tem 1 milhão de caminhões, vai levar mais ou menos 30 anos para que toda ela seja 
substituída. Ou seja, não há possibilidade real de renovação. "O financiamento para renovação da 
frota não foi regulamentado e não vai decolar. Ele se limita a autônomos. E autônomo não compra 
caminhões novos", diz Fleury. 
 
Para o especialista, a saída seria aumentar o preço do frete para acabar com a concorrência 
desleal das rodovias com o transporte ferroviário e a navegação de cabotagem. Segundo ele, isso 
não aumentaria o custo final para as empresas, pois tornaria a cadeia logística mais eficiente, 
reduzindo gastos com acidentes, perdas de cargas, custos de seguro, etc. 
 
Além disso, o País deveria incentivar as ferrovias, a cabotagem e o transporte hidroviário. Só que 
falar é fácil. A grande esperança para desfazer o nó é, mais uma vez, o PPP. No começo do ano, o 
governo anunciou um plano para dar descontos de até 70% nos aluguéis das concessões 
ferroviárias, em troca de investimentos de R$ 2,8 bilhões em quatro anos para recuperação da 
malha ferroviária. "O quadro no setor ferroviário é caótico pela falta de investimentos nos últimos 
20 anos", avalia Guilherme Laager, diretor da Associação Nacional de Transporte Ferroviário 
(ANTF). Nesse período, segundo Laager, a taxa média de investimento no setor foi de 0,2% do 
PIB, contra uma média de 2% a 4% nos países desenvolvidos.  
 
Já para a expansão da malha — que seria responsabilidade do governo — não há dinheiro. A idéia 
então seria captar recursos no exterior para este fim. No total, Laager estima que para revitalizar 
suas ferrovias o País precisaria de investimentos de R$ 5 bilhões a R$ 6 bilhões em um período de 
cinco anos. Ele, no entanto, não quer dinheiro extra da viúva. "Não queremos que o Estado seja 
Papai Noel. Esse dinheiro é recolhido para a Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico, fundo compulsório recolhido sobre combustíveis e que deveria ser aplicado no setor 
de transportes), já está no sistema. Basta carimbá-lo para investimento."  
 
Bem, diante de tantos problemas, é possível concluir categoricamente que 2004 será apenas uma 
bolha de crescimento? A resposta é não. "Se resolvemos esses gargalos é possível sustentar um 
crescimento médio entre 3% e 3,5%. Só que esse patamar é insatisfatório", avalia Castello 



Branco, da CNI. Segundo ele, o ideal seria superar esse teto, pois só assim seria possível resolver 
a eterna questão da distribuição de renda. Mas aí, além dos problemas de hoje, o Brasil terá de 
encarar questões bem mais profundas e de longo prazo. Melhorar o nível de educação da 
população é base para qualquer ganho de produtividade da mão-de-obra. "Não é um problema 
para resolver em dois ou três anos. É um trabalho de longo prazo. Só que o longo prazo começou 
ontem", conclui o economista. 
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