
problema tornou-se crônico. 
Desde meados da década de 
1980, o Brasil investe pouco 
na sua capacidade produtiva. 

Nesse período, a Formação Bruta de Ca-
pital Fixo (FBCF) - taxa de investimento 
que inclui sobretudo a aquisição de má-
quinas e equipamentos, construção de fá-
bricas, instalações e melhorias no setor 
de infraestrutura - mantém-se abaixo do 
patamar de 20% do Produto Interno Bru-
to (PIB). Tomando-se como base os últi-
mos dez anos, o país investiu, em média, 
apenas 17,3% do PIB, bem menos do que 
a taxa média mundial, de 22,1%. É o que 
mostra estudo da LCA Consultores feito 
com 54 nações, responsáveis por 85% do 
PIB global. Detalhe: num ranking de 54 
países, o Brasil ficou em 50° lugar 

Se o período analisado forem os últi-
mos três anos, a situação se toma ainda 
pior. No ano passado, a FBCF ficou em 
18,1% do PIB ante 19,3% em 2011 e 19,5% 
em 2010. São três quedas consecutivas. 

Para os especialistas, este declínio dos in-
vestimentos produtivos é o principal fator 
limitador do crescimento. É o que explica 
o "pibinho" de apenas 0,9% no ano pas-
sado, avaliam. "O governo fala de inves-
timentos, mas, se não alcançar uma taxa 
acima de 20% do PIB, a economia seguirá 
nesse patamar momo, com crescimento 
de 1% a 1,5%", ressalta Carlos Lampert, 
diretor-adjunto da Diretoria de Estudos e 
Relações Econômicas e Políticas Inter-
nacionais do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea). 

Para Rogério César de Souza, econo-
mista do Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial (ledi), a taxa de 
investimento que o país precisa é de 24%, 
o que seria condizente com uma amplia-
ção anual entre 4,5% e 5% do PIB. "Mas 
para chegarmos a isso serão necessários 
pelo menos quatro a cinco anos", afirma. 
A própria presidente Dilma Roussefftem 
enfatizado a importância do investimento 
para o desenvolvimento do país e alarga-

mento da classe média. Em suas declara-
ções, ela cita a taxa de 25%> como neces-
sária para o país alcançar uma renda per 
capita mais significativa. 

Na avaliação de Francisco Pessoa, 
economista especializado em cenários 
macroeconômicos da LCA, a taxa de 
investimento atual de 18,1% do PIB é in-
suficiente, mas é fundamental elevá-la 
com eficiência. "Não existe um número 
mágico a ser perseguido, mas sim priori-
dades. É preciso avançamos estudos, en-
tender melhor os problemas, em vez de 
buscar soluções no escuro", critica Pes-
soa. Ele defende planejamento de longo 
prazo mais estruturado. 

COMPARAÇÕES POSSÍVEIS 
Silvia Matos, economista do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Ge-
túlio Vargas (Ibre/FGV), atribui o pífio 
crescimento do PIB brasileiro à queda de 
outro indicador importante: a poupança 
intema brasileira. Formada pelos recursos 
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de empresas, governo e famílias, a taxa 
de poupança caiu de 17,2% em 2011 pa-
ra 14,8% em 2012. Segundo ela, o Brasil 
poupa pouco e precisa de capital externo 
para se financiar, o que leva a um déficit 
em conta corrente e ao câmbio mais apre-
ciado, piorando as condições para a indús-
tria: "Culpa-se o mundo, mas é fato que. 

internamente, as coisas não estão funcio-
nando bem. Um país grande como o nos-
so segue com o investimento fraco e a in-
flação mais alta do que os outros países. 
Os preços não estão controlados", afirma. 

Ao contrário do Brasil, países como 
Chile, México, Colômbia e Peru vêm al-
cançando crescimento econômico ex-
pressivo, em decorrência de um maior 
nível de poupança e de boas taxas de in-
vestimento. Nos últimos três anos, o Chile 
investiu em média 24,7% do PIB e a eco-
nomia avançou a um ritmo de quase 6% 
ao ano. O México investiu 24,6% e o PIB 
cresceu 4,5% ao ano. Na Colômbia, a ta-
xa de investimento foi de 22,8% e a eco-
nomia avança 4,5% nos últimos anos. O 
Peru teve uma taxa média de investimen-
to de 25,3% entre 2010 e 2012, período em 

que a economia avançou a surpreenden-
tes 7,3% anuais. Já os demais países dos 
Brics, especialmente China e índia, os-
tentam taxas bem maiores: 30% e 40% 
do PIB, respectivamente. 

MUITAS PEDRAS NO CAMINHO 
Diversos aspectos conjunturais expli-
cam o recente recuo dos investimentos 
no Brasil. O setor industrial, por exem-
plo, fechou 2012 com retração de 0,8% e 
de 2,5% na indústria da transformação. 
Em 2011, a indústria já havia apresenta-
do variação negativa de 0,4%. Confor-
me Silvia Matos, do Ibre, há excesso de 
oferta de bens manufaturados no mun-
do e, como a indústria nacional tem bai-
xa competitividade, acaba sofrendo ain-
da mais. A alta dos salários no setor de 
serviços, o mais pujante do país (avan-
çou 1,7% no ano passado) e grande de-
mandante de mão de obra, pressiona as 
remunerações na indústria, agravan-
do o problema. A indústria não conse-
gue repassar o aumento dos salários aos 
preços dos produtos e tem dificuldades 
de desempenho, diz ela. Nessa situação 
de fraqueza e baixa lucratividade, não 
se adquirem máquinas e equipamentos. 

O segmento de construção civil, por 
sua vez, entrou em uma fase de ajustes 
e cresceu somente 1,4%. Conforme Sil-
via Matos, após o boom dos preços, as 
grandes incorporadoras tiveram dificul-
dades para regularizar estoques e geren-
ciar novos projetos. Na agropecuária, 
questões climáticas e a baixa de preços 
de algumas commodities levaram a um 
desempenho negativo de 2,3%. Com is-
so, os projetos de modernização e novos 
equipamentos foram deixados de lado. 
A pesquisadora enfatiza ainda que, em 
2012, empresas tradicionais de grande 
peso na economia brasileira, como Pe-
trobras e Vale, enfrentaram dificuldades. 

O economista da LCA Francisco Pes-
soa acrescenta a esses fatores a baixa 
venda de caminhões. A mudança de 
padrão para motores menos poluentes 
acarretou uma renovação de frotas ante-
cipada pelos transportadores, em 2011, 
temendo a alta desses modelos. Os no-
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vos veículos têm custo de produção 15% 
maior. Além disso, a própria trajetória 
de queda da taxa de juros no ano passa-
do fez com que o setor privado adiasse 
pedidos de financiamentos de projetos, 
aguardando melhores condições. 

Entretanto, os analistas ressaltam que 
o país tem um problema estrutural mais 
sério: o insuficiente investimento em 
infraestrutura. Na pesquisa da consul-
toria LCA, quando se consideram ape-
nas a parcela da construção na FBCF 
- instalações (fábricas, estabelecimen-
tos comerciais, residências, escolas e 
hospitais) - e as melhorias em todos os 
segmentos de infraestrutura (transpor-
tes, energia e telecomunicações), a situ-
ação do Brasil no ranking mundial pio-
ra, caindo para penúltimo lugar, somente 
à frente da África do Sul. "Isso mostra 
que o maior gargalo está em infraestru-
tura, até porque o gasto com a constru-
ção de residências não está longe da mé-
dia mundial", comenta Pessoa. 

Na composição da FBCF brasileira, 
18% dos investimentos vêm da esfera 
pública (federal, estadual e municipal) 
e 72%, da iniciativa privada. "No setor 
privado, as expectativas no futuro são 
preponderantes. Neste sentido, o gover-
no vem trabalhando para desonerar a fo-
lha de pagamentos de diversos setores e 
mantendo diálogo com os empresários", 
explica Lampert, do Ipea. 

"Os dados de confiança do setor in-

dustrial para os próximos meses sinali-
zam melhora. No momento, os estoques 
estão mais normalizados no agregado 
da indústria, mas serão necessários me-
ses de bons sinais de que a demanda se-
guirá robusta para uma retomada dos in-
vestimentos", acrescenta a economista 
Silvia Matos, da FGV. 

JUROS E CÂMBIO 
De acordo com a Associação Brasilei-
ra da Indústria de Máquinas e Equipa-
mentos (Abimaq), além do tradicional 
custo Brasil - burocracia, complexida-
de dos tributos e infraestrutura precá-
ria -, a taxa de juros e o câmbio inibem 
o investimento na produção. As deso-
nerações anunciadas pelo governo fe-
deral, segundo Mário Bernardini, eco-
nomista da entidade, estão longe de 
resolver o problema. "Com as desone-
rações, o ganho foi de 1,3 ponto percen-
tual, sendo que o diferencial de preços 
entre o Brasil e os seus principais com-
petidores chega a 30% e, em alguns ca-
sos, a 40%", diz Bernardini. Ele explica 
que não é possível tratar a diminuição da 
Selic como um fator benéfico, porque os 
bancos têm emprestado a taxas de 25% 
a 30% ao ano, dez vezes mais elevadas 
do que nas nações concorrentes do país. 
O Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), que ofe-
rece taxas reduzidas, financia somente 
25% das máquinas e equipamentos fa-
turados. "É preciso porte para chegar ao 
BNDES; as pequenas e médias empre-
sas, que representam o grosso da indús-
tria brasileira, ainda têm pouco acesso", 
afirma. As vendas de máquinas e equi-
pamentos somaram R$ 79,9 bilhões em 
2012, 3% abaixo do registrado no ano 
anterior. "O setor está patinando. No 
curto prazo, é preciso ajustar os juros e 
o câmbio e, simultaneamente, trabalhar 
para diminuir o custo Brasil, algo que 
demanda mais tempo", aponta como sa-
ída o economista da Abimaq. 

Para tirar o atraso da infraestrutura, o 
governo federal instituiu o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC). E, 
ao perceber que haveria necessidade de 
mais aportes, a presidente Dilma Rous-
sefT lançou o programa de concessões 
para logística. "O governo viu que o se-
tor público não é capaz de fazer de ma-
neira adequada e está abrindo para a par-
ticipação da iniciativa privada, mas para 
que isso aconteça é necessário criar todo 
um ambiente com taxas de retorno atra-
tivas e marcos regulatórios claros e está-
veis", enfatiza Lampert, do Ipea. 

Ao mesmo tempo que o governo fe-
deral busca investimentos privados, tem 
adotado uma política intervencionista, o 
que gera insegurança, critica Adriano Pi-
res, sócio-fundador e diretor do Centro 
Brasileiro de Infraestrutura (CBIE). Por 
exemplo, na área petrolífera, não realiza-
va leilões desde 2008. Somente agora es-
tá buscando corrigir esta questão, mar-
cando leilões de blocos de exploração de 
petróleo para maio e pelo menos outros 
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dois para o segundo semestre. "O Brasil 
só vai deixar de ter 'pibinho' quando tiver 
grandes investimentos em infraestrutura. 
O governo tem que politizar menos as de-
cisões e usar mais a racionalidade econô-
mica no momento de construir os mode-
los de concessões", alerta Pires. 

A Associação Brasileira da Infra-
estrutura e Indústrias de Base (Abdib) 
estima que o setor portuário brasilei-
ro precisará progredir em quatro anos o 
mesmo que avançou ao longo da última 
década. A entidade defende os pontos 
centrais da Medida Provisória 595/2012, 
que altera o marco regulatório dos por-
tos e libera a iniciativa privada para in-
vestir em novos terminais. "A soja sai 
do nosso campo 10% mais competitiva 
do que a dos Estados Unidos, mas che-
ga 10% mais cara à China", afirma Pau-
lo Godoy, presidente da Abdib. 

A MP 595 ainda precisa ser aprova-
da pelo Congresso para se tomar lei. "Há 

uma série de incertezas; essa medida dos 
portos é muito espinhosa no que diz res-
peito aos trabalhadores - que temem per-
da de direitos - e às questões tributárias. 
No entanto, há aspectos muito positivos 
que poderão vir por aí", avalia Pessoa, da 
LCA, sobre a nova possibilidade de de-
senvolvimento do setor portuário. 

O Brasil destinou à infraestrutura 
apenas 2% do PIB, em média, de 2008 

6% do PIB, o que seria necessário para 
seguirem em trajetória de crescimento 
sustentável, com as manutenções neces-
sárias dos estoques e cobrindo gradati-
vamente o gap da infraestrutura. 

O assunto é preocupante. Por conta 
disso, o governo brasileiro iniciou em 
fevereiro, em Nova York, uma rodada 
internacional de apresentações dos pa-
cotes de concessões do setor de infraes-

para cá. Com o PAC, este índice subiu 
um pouco, mas logo caiu por conta de 
atrasos e problemas com diversas obras, 
não mantendo o ritmo mais elevado. O 
Ibre realizou um estudo que mostra que 
os países da América Latina, incluindo 
o Brasil, deveriam investir entre 4% e 

trutura - geração e transmissão de ener-
gia elétrica, petróleo e gás, construção 
de estradas, ferrovias, portos e aeropor-
tos e, ainda, o trem de alta velocidade. 
O objetivo é atrair investidores estran-
geiros e discutir a estruturação de no-
vos mecanismos de financiamentos. • 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 422, p. 76-79, abr. 2013.




