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A aproximação da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Rio deve facilitar a melhora da 

infraestrutura no Brasil, um dos maiores obstáculos para que a economia cresça de forma 

sustentável, sem gerar pressão inflacionária. Mas, na opinião de Antonio Wrobleski, presidente 

da Support Cargo, esse cenário seria alcançado mais facilmente se o governo nacional 

dedicasse, pelo menos, de 3% a 4% por ano do Produto Interno Bruto (PIB) para 

investimentos em logística e transporte. Atualmente, são direcionados 1,5% do PIB, segundo o 

especialista. 

  

"Deve haver um incremento nesses recursos a partir de 2013, período mais próximo dos 

eventos esportivos, mas seria necessário que aumentasse o patamar para 3% a 4% do PIB 

nos 10 anos seguintes para colocar o Brasil em um nível competitivo comparado ao restante 

do mundo", analisa, ao acrescentar que hoje o custo de empresas no Brasil em logística chega 

a superar em 30% o que é gasto em países, como os Estados Unidos. 

  

De acordo com os especialistas entrevistados pelo DCI, a tendência é de que melhora da 

infraestrutura seja devido - além da Copa e das Olimpíadas - aos investimentos privados e 

públicos que envolvem ações, como a do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). Na 

primeira fase do programa (PAC 1), os investimentos no setor de logística chegaram a R$ 40,5 

bilhões. Na segunda fase (PAC 2), no eixo Transportes foram investidos R$ 6,1 bilhões. Ao 

todo, o PAC 2 investirá R$ 955 bilhões até 2014. 

  

Porém, eles se dividem em quando um nível superior da infraestrutura atual ocorrerá. 

  

O economista e consultor Ricardo Amorim acredita que a infraestrutura brasileira "será de 

primeiro mundo na virada dessa década". "Pode demorar um pouco mais, porque esse tipo de 

investimento demora em qualquer lugar. Mas vai acontecer sem a gente dar conta", prevê. 

  

Ele explica que, na última década, o investimento público em infraestrutura triplicou em 

termos reais, ao passar de 0,8% do PIB em 2000, para 2,5%, em 2010. "Nós não enxergamos 

isso porque saiu de muito pouco para quase nada. O ponto é que vai duplicar de novo, por 

uma razão muito simples: economia continuará a avançar. A infraestrutura ficou obsoleta 

porque o Brasil ficou parado um quarto de século", esclarece. "De 1979 a 2003, o crescimento 

do PIB foi menor do que o crescimento da força de trabalho. Na prática o Brasil não cresceu 

nada. O significado disso é que ninguém investia em infraestrutura no Brasil. O cenário 

mudou. Quem está estagnado hoje e estará por pelo menos mais uma década serão os países 

ricos", complementa. 

  

Outra explicação do economista é que o Brasil seguirá a atrair investimentos estrangeiros pela 

quantidade de obras em andamento e pelo nosso forte mercado consumidor. "Vi a mesma 

coisa acontecer no leste europeu, e em partes da África. Quatro anos atrás fui para Itália e 

Croácia, a infraestrutura do primeiro estava em frangalhos e a da Croácia tudo novinho. 

Vamos ver o mesmo no Brasil." 

  

Já o professor da ESPM e sócio da Pezco Consultoria, Frederico Turolla, tem uma opinião mais 

pessimista. "Vai haver melhora nos próximos anos, mas ainda falta planos consistentes em 

diversas áreas de infraestrutura. Na telecomunicação, por exemplo, estamos atrasados quase 

uma década", diz. 

  

Além disso, o professor comenta que a visibilidade do Brasil "não é mais a mesma". "Desde 

abril de 2011, os jornais internacionais mostram uma preocupação com o futuro do País", 

aponta. 

  

Solução 

  

Segundo o professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Yoshiaki Nakano, uma solução para 

elevar os investimentos em infraestrutura seria corrigir a distorção do uso do Sistema de 
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Liquidação e Custódia, que gera a taxa básica de juros (Selic). "Os poupadores vão pegar 

recursos e aplicar na Bolsa, e as empresas canalizaram esse volume para investimentos que 

esse País precisa", disse ele, ao participar da cerimônia dos 10 anos de atividade do Bovespa 

Vai Até Você, realizada ontem. 

  

Segundo o professor, esse é um dos fatores que impede o Brasil de crescer. "O Banco Central 

(BC) passou a utilizar a Selic em títulos de longo prazo para o overnight. O BC garante liquidez 

diária e paga a taxa mais alta do mundo", critica o professor. Segundo Nakano, por causa 

dessa distorção, o Brasil chegou a ter 15% do PIB aplicado no overnight, na Selic. 

  

Na visão do especialista, sem a liquidez diária para os títulos públicos, o País pode crescer de 

6% a 7% ao ano. 

  

A lógica do professor da FGV faz sentido, principalmente agora que o Brasil é considerado a 

sexta maior economia do mundo. Nos países desenvolvidos, a emissão de títulos públicos só 

garante a liquidez e o consecutivo resgate no vencimento dos papéis, o que explica a 

preferência dos investidores pelo risco das Bolsas de Valores. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 12 abr. 2012. Caderno A, p. A3. 
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