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O setor de bens de capital sob encomenda está diante de uma oportunidade rara de reunir 
competitividade e tecnologia para estruturar um parque industrial de padrão internacional na 
área de equipamentos para a indústria petrolífera. A Petrobras tem planos de investimentos 
para o período de 2007 a 2012 de US$ 97,4 bilhões, fora mais US$ 30 bilhões de outras 
companhias, sem considerar o Pré-sal. Paulo Godoy, presidente da Abdib, avalia que há tempo 
suficiente para que as companhias se preparem para atender parte das encomendas da 
petroleira. Além disso, graças à perspectiva de contar com escala firme de produção , a 
indústria será capaz de montar uma estrutura de exportação de bens e serviços para o 
mercado internacional de petróleo.  
 
Gazeta Mercantil - O setor é sensível a investimentos. A preocupação com a inflação 
e os aumentos da taxa Selic podem afetar este quadro?  
 
Há anos que vimos praticando estas taxas de juros anormais, se comparadas com as de outras 
economias. O equilíbrio da taxa de juros para manter a condição de crescer e combater a 
inflação é difícil porque os gastos públicos sempre foram altos no Brasil. O País começou a 
trilhar um caminho de crescimento sustentável e o que aconteceu foi outro fenômeno. Houve 
um descolamento das atividades ligadas a infra-estrutura, e mesmo da indústria em geral, da 
taxa de juros de mercado. Com a ascensão do financiamento do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a TJLP se dissociando da política monetária 
dos juros da Selic, passamos a ter uma cesta de custo financeiro que permitiu expandir as 
atividades sem se contaminar pela política de juros. O grande financiador da indústria e da 
infra-estrutura é a TJLP e não a Selic.  
 
Gazeta Mercantil - A área de infra-estrutura tem recebido a maior parte dos recursos 
do BNDES. O banco terá dinheiro para os projetos?  
 
O desafio é encontrar mais funding para o banco e outros mecanismos de financiamento de 
longo prazo. Esse fenômeno é recente no Brasil. Não tínhamos finance project no Brasil para 
projetos de longo prazo, em moeda local, sustentados pelo próprio empreendimento. Tanto 
que todas as missões internacionais do governo brasileiro eram muito focadas em buscar 
recursos, em trazer empresas que viessem financiar a expansão da infra-estrutura com 
funding de longo prazo externo. Isso se alterou. Hoje vêm empresas internacionais para cá e 
acabam pegando recursos em moeda local para fugir do risco cambial.  
 
Gazeta Mercantil - O mercado tem linhas alternativas de recursos?  
 
Uma das modalidades que apostamos são os Fundos de Investimentos em Participação, os 
Fips. Estes fundos têm um gestor e cotas distribuídas entre os investidores. O gestor pode 
montar um portfólio de investimentos em Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), em energia 
eólica ou petróleo. Uma vez montados, cria-se um mecanismo para o investidor, que não quer 
se tornar sócio nem assumir os riscos do empreendimento, tornar-se sócio de dívida ou de 
capital de um conjunto de projetos.  
 
Gazeta Mercantil - Existem projetos identificáveis que usem recursos deste tipo de 
fundo?  
 
Há diversos. Na esteira desse movimento se criou o fundo de investimento (FI) do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Achávamos também que era necessário pegar parte 
dos recursos sob gestão da Caixa Econômica Federal (CEF) e que ela estimulasse a criação de 
fundos para investir na infra-estrutura. Isso também já está ocorrendo; ainda não aprovaram 
nenhum porque é recente, mas já estão capturando projetos para receber investimentos do 
FGTS. Esse é o principal mecanismo novo, fora do BNDES e fora do mercado de capitais.  
 
Gazeta Mercantil - Eles são suficientes para cobrir as necessidades de investimentos 
em infra-estrutura?  



 
Esses mecanismos podem complementar os recursos do BNDES para se chegar aos R$ 110 
bilhões por ano de investimentos na infra-estrutura. Sempre falamos que quando o Brasil 
tivesse "investment grade" esses FIP deveriam ser a principal porta de entrada de investidores 
institucionais do exterior. Esses grandes investidores não podem fazer aplicações em países 
que não tenham "investiment grade".  
 
Gazeta Mercantil - A indústria nacional está preparada para participar dos grandes 
projetos da área petrolífera?  
 
Há dois movimentos. O primeiro começou na reativação da indústria naval e a criação do 
Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp), que tem 
como objetivo fortalecer a indústria por meio de especialização e treinamento de pessoal. A 
indústria naval do Brasil estava desmantelada e foi por este movimento que ela ressurgiu.  
 
Gazeta Mercantil - Qual será a próxima etapa neste processo?  
 
Depois da reativação da indústria naval, a principal atividade será a entrada de sondas de 
perfuração. São 12 sondas encomendadas para ser montadas fora, em Cingapura e China, e o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra Dilma Rousseff, da Casa Civil, querem 
desenvolver estes equipamentos no País. A Petrobras pretende lançar uma licitação de 28 
sondas, que custam de US$ 700 milhões a US$ 1 bilhão cada uma, com a condição de serem 
montadas no Brasil.  
 
Gazeta Mercantil - As empresas têm capacidade para montar estes equipamentos?  
 
Os estaleiros foram ampliados e estão tomados de pedidos. Há diversas iniciativas de 
empresas para construção de novos estaleiros e buscamos também parceiros tecnológicos. O 
estaleiro pode servir tanto para este propósito quanto para atender as plataformas de 
exploração, barcos de apoio, navios de transporte de grande porte, etc. Depois é preciso 
capacitar a engenharia nacional e estabelecer um parceiro para a montagem. Não há nenhuma 
empresa instalada no Brasil que tenha experiência de desenvolvimento dos projetos, que são 
muito complexos.  
 
Gazeta Mercantil - Vai dar tempo para a indústria se preparar para isto?  
 
Dá tempo. É um negócio de US$ 25 bilhões a US$ 28 bilhões e os drilling package (pacotes de 
perfuração), que são o coração destas sondas, nunca foram fabricados no Brasil e são 
produzidos por dois ou três fabricantes mundiais.  
 
Gazeta Mercantil - Faz sentido fabricar estes equipamentos no Brasil?  
 
Acho que faz. Se temos a maior empresa de off shore do mundo, que é a Petrobras, nada mais 
adequado do que ter a maior indústria de off shore instalada no Brasil porque aqui se 
consegue volume para depois se habilitar a fornecer isso ao mundo inteiro.  
 
Gazeta Mercantil - Por quê não fizeram isto antes?  
 
Antes não havia esta perspectiva e o preço do petróleo não estava acima dos US$ 100. Esta 
camada do Pré-Sal abriu uma potencialidade de exploração que o Brasil não tinha. Sabia-se 
que tinha petróleo mas não a quantidade. Para montar uma indústria destas não se pode fazer 
poucos equipamentos por ano. Os fornecedores que existem são mundiais. É quase uma 
obrigação montar esta indústria de classe mundial no País.  
 
Gazeta Mercantil - Quanto de investimento o setor terá de fazer para se preparar e 
assumir estas encomendas?  
 
Será necessário construir uns 5 a 6 estaleiros novos, que vão demandar R$ 500 milhões cada 
um. Só aí são R$ 3 bilhões, mais ou menos. Se trouxermos estas 28 sondas para cá, a 



indústria naval e a de bens de capital para petróleo e gás vão dar um salto monumental. Serão 
criados milhares de empregos. Tanto que os estados estão brigando para abrigar este novo 
cluster industrial.  
 
Gazeta Mercantil - Que fatores contribuem para habilitar as empresas a competir na 
área de petróleo?  
 
Estamos sugerindo que neste caso específico se adote e se introduza estas encomendas no 
mecanismo do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura 
(Reidi) para redução de PIS e Cofins. Uma encomenda interna não pode estar totalmente 
dissociada dos preços internacionais. É possível até que tenha uma curva de aprendizado na 
qual as primeiras (encomendas) devam ser mais caras do que as de fora. Depois teremos de 
nos adaptar à realidade de preços internacionais, mesmo porque o objetivo é competir 
internacionalmente também.  
 
Gazeta Mercantil - Como fica a questão ambiental para os projetos?  
 
Neste caso específico se resolve. É possível mitigar e aprovar do ponto de vista ambiental 
novas áreas. Inclusive alguns governos estaduais estão separando áreas, em conexão com 
suas secretarias de meio ambiente, mais adequadas do ponto de vista ambiental, para a 
implantação dos estaleiros.  
 
Gazeta Mercantil - Qual sua estimativa para o desempenho do setor de bens de 
capital sob encomenda este ano?  
 
Agora as análises estão suspensas no mundo inteiro em função do que está acontecendo, para 
ver os efeitos desta crise internacional e dos preços das commodities. Tem uma perspectiva 
que era a continuação de investimentos ligados às cadeia de commodities - siderurgia, 
mineração, agribusiness, etanol, papel e celulose. Há plantas novas sendo projetadas nesta 
área. Existe a área do petróleo e os investimentos no setor elétrico com as usinas do Rio 
Madeira e a co-geração, que deve ter um leilão específico para energia de reserva. Isso vai 
demandar muito equipamento e investimento e tem um potencial enorme de pequenas 
centrais hidrelétricas (PCH) que está represado na Aneel. As empresas de transporte 
ferroviário estão anunciando investimentos de R$ 5 bilhões para o ano que vem. Ainda na área 
dos transportes, novas concessões de estradas foram assinadas neste ano e há a promessa de 
liberação de outros lotes à iniciativa privada. Com relação ao transporte marítimo, está na reta 
final a regulamentação dos terminais novos, como se processará um novo modelo para deixar 
mais claro as ampliações dos terminais portuários. Todas as projeções e perspectivas são 
boas.  
 
Gazeta Mercantil - O faturamento vai refletir esta perspectiva positiva?  
 
Claro. Temos faturamento e investimento. O que nos preocupa é a evolução substancial dos 
importados. Isso não tem um lado só negativo. Tem uma parte positiva. É sinal que a indústria 
está investimento e aumentando a capacidade produtiva. Parte destes equipamentos não era 
feita no Brasil, e aí se justifica importar. Só que parte deles pode ser feita no Brasil e com a 
atual composição do câmbio está levando a um desequilíbrio para quem produz no Brasil.  
 
Gazeta Mercantil - Há um certo equilíbrio entre as exportações e importações de 
bens de capital sob encomenda?  
 
É preciso tomar cuidado neste equilíbrio. Podemos estar perdendo oportunidade de 
desenvolver mais tecnologia e formar mais quadros internamente, fazer novos investimentos 
para atender o mercado interno. Mas o comércio mundial funciona assim, não podemos 
pretender ter essa balança comercial superavitária com todo mundo.  
 
Gazeta Mercantil - Há equipamentos que são desenvolvidos por poucos fabricantes 
no mundo que têm resolvida a equação de competitividade.  
 



O problema é escala. Um dos fatores de competitividade é escala. Especialmente com a China, 
se formos comparar este aspecto, é uma barbaridade. Esses altos-fornos para siderurgia e 
para cimento se produzirmos dois no Brasil por ano é muito. Só uma fábrica na China faz 30.  
 
Gazeta Mercantil - Pela equação de negócios há equipamentos que o Brasil 
continuará importando?  
 
Em alguns desses segmentos não temos escala para produzir internamente. Precisaria ter um 
evento como esse da Petrobras para se ter uma demanda interna que seja capaz de suportar 
uma perspectiva de escala para a frente. Aí se traz para cá e se monta uma base de 
exportação. Os países montam bases de exportação quando têm um mercado doméstico que 
ajuda a sustentar a implantação dos projetos. Foi o que fez a China. Uma das grandes 
preocupações da indústria mundial instalada em outros países fora da China é uma possível 
desaceleração dos chineses, que têm uma capacidade instalada monumental e vão agredir 
todos os mercados. Já agridem e vão agredir mais ainda.  
 
Gazeta Mercantil - O presidente Lula sai em dois anos e meio. O setor teme uma falta 
de continuidade no próximo mandato?  
 
Não. O próximo presidente vai ter responsabilidade e pegará o País em uma situação muito 
boa. O que falta no País é uma grande reflexão sobre a coisa pública, de gestão do Estado. Em 
uma entrevista, o governador mineiro Aécio Neves mostrou os compromissos que foram 
assumidos em determinadas áreas do governo e em que pé estavam. É esse tipo de modelo 
que achamos que deveria ser implantado no País de uma forma definitiva.  
 
Gazeta Mercantil - O Brasil sabe o que quer? Sabe para onde quer ir?  
 
Sabe em termos. Qual é a nossa vocação? O plano de inovação do Ministério de Ciência e 
Tecnologia está identificando determinados nichos e incentivos à inovação para que nos 
fixemos nas vocações e verifiquemos onde queremos chegar do ponto de vista tecnológico. 
Agora é o momento, com as commodities valorizadas, precisamos criar esse futuro. Manter um 
padrão de educação para poder colher os frutos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 ago. 2008, Nacional, p. A6. 
 


