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GIRO
p o r  A n d r é a

W o l f f e n b ü t t e l

O Brasil é um país competi-
tivo internacionalmente? Pro-
curando uma resposta para es-
sa pergunta, o Programa das
Nações Unidas para o Desen-
volvimento (Pnud) e a Uni-
camp estão elaborando um in-
dicador que vai medir a força
brasileira na hora de brigar por
um bom lugar no mercado
mundial. O professor Mariano
Laplane, um dos responsáveis
pelo projeto, explica que a
competitividade não se resume
a um bom desempenho na ba-
lança comercial, mas à capaci-
dade de superar obstáculos que
venham a surgir nas rotas co-
merciais. “Agrupamos os fato-
res que fazem um país compe-
titivo em duas categorias. Os
que têm a ver com a eficiência
na produção são vinculados ao
custo de produção. E há ou-
tros, relativamente indepen-
dentes do custo, ligados à ca-
pacidade de inovar. Se você faz
um produto diferente, pode ser
que os consumidores estejam
dispostos a pagar mais caro”,
diz Laplane. Os resultados do
estudo serão divulgados até o
final do ano. O Brasil deve ficar
atrás da China, país com enor-
me potencial competitivo, e à
frente do México, que exporta
muito mas não investe quase
nada na cadeia produtiva.

Ecoturismo

Tesouro das cavernas

O Ipea, em conjunto com a Coordenação de Ca-
vernas do Ibama, pretende começar o primeiro es-
tudo sobre cavernas brasileiras. O objetivo é anali-
sar a economia gerada em função do ecoturismo
que existe em cem das cinco mil cavernas brasi-
leiras. Além disso, também será estudada a viabili-
dade econômica e ambiental de doze cavernas –
duas na Mata Atlântica, cinco no Cerrado, quatro
na Caatinga e uma na Amazônia. O estudo deve

durar dois anos e custar cerca de 500 mil reais. A
idéia é buscar o financiamento da pesquisa junto às
empresas que desenvolvem projetos que geram
impacto ambiental, como hidrelétricas e minerado-
ras, no entorno de cavernas. De acordo com norma
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Co-
nama), todo empreendimento que gera impacto
ambiental deve reservar até 0,5% do investimento a
título de compensação.

Bancos

À espera de Basiléia II

Seminário

Políticas para a inovação

O texto do Novo Acordo de Capital de Basiléia,
conhecido como Basiléia II, deve estar concluído
até o final do ano e pode ser determinante na defi-
nição do panorama futuro das instituições finan-
ceiras. Fará três exigências: a adoção de um cálculo
de risco padronizado, o aperfeiçoamento dos sis-
temas de controle, e transparência nas operações.
O esperado é que as alterações facilitem fusões e
aquisições, já que será muito mais simples avaliar
os perigos das operações. Os bancos terão até 2007
para se adequarem. Europeus esperam ansiosos a
novidade que irá destravar as negociações no con-
tinente. Latino-americanos, idem.

O Ipea promoverá no dia 25 de outubro um
seminário para discutir as questões do desenvolvi-
mento e da inovação tecnológica no Brasil, apontar
carências e indicar políticas para enfrentá-las e
consolidar o sistema nacional de inovação. O de-
bate terá por base estudos feitos pelo Instituto com
o apoio do projeto Programa Nacional de Apoio à
Administração Fiscal para os Estados Brasileiros
do Ministério da Fazenda.

O encontro será transmitido ao vivo, através da
Internet, graças à tecnologia da firma Timeline.
Para acessar as imagens basta entrar no site
www.desafios.org.br
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O secretário-geral da Organi-
zação Nações Unidas (ONU),
Koffi Annan, pediu maior envol-
vimento das empresas chinesas
em ações de responsabilidade so-
cial. Durante congresso da Orga-
nização Mundial da Indústria e
Comércio, realizado no mês pas-
sado em Pequim, Annan lem-
brou que das mil e quinhentas
empresas participantes do Glo-
bal Compact, apenas 34 são chi-

nesas, uma quota bem distante
de outros países como a Índia,
com 95 ou o Brasil, com 104. O
Global Compact é uma iniciativa
da ONU junto ao setor privado
com o objetivo de promover dez
princípios em defesa dos direitos
humanos, da garantia de traba-
lho e da preservação do meio am-
biente. O projeto foi lançado em
1999 e atualmente conta com
participantes em setenta países.

Brasil em 3 Tempos

O planejamento para 2022

Engajamento 

Responsabilidade chinesa

Rebanho

Vai dar bode

A criação de caprinos é uma
atividade concentrada sobretu-
do nos países em desenvolvi-
mento e, nesses países, nas re-
giões mais pobres. Talvez por is-
so ainda seja uma ocupação
com baixíssimo nível de profis-
sionalização. Agora, o Banco do
Nordeste quer modificar esse
quadro. Para isso firmou 127
contratos de financiamento du-
rante a I Feira Regional de Ca-
prinos e Ovinos, batizada cari-
nhosamente de Granbode. Os
objetivos dos projetos são tra-
balhar a estruturação da cadeia
produtiva e melhorar genetica-
mente os animais. O Brasil tem
o 9º maior rebanho do mundo,
com cerca de doze milhões de
cabeças, das quais 90% vivem
na região Nordeste. A maior
fonte de receita dos criadores é o
leite, com o qual se fabrica o
queijo de cabra, famoso no ser-
tão e também nas mesas france-
sas e italianas.

O porto do Rio Grande, o mais meridional do
país, tirou primeiro lugar em eficiência na pesquisa
realizada pelo Centro de Estudos em Logística da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em avalia-
ção feita junto aos maiores usuários, o porto rece-
beu nota 6,8, o que não é muito, mas o coloca bem
acima de Santos, utilizado por 62% dos exporta-
dores. O estudo também perguntou quais eram os

maiores problemas enfrentados pelas empresas ao
embarcar e desembarcar as mercadorias. As greves,
a armazenagem e o tempo de liberação das cargas
foram os três itens mais mencionados. Quando
questionados se essas deficiências de infra-estrutu-
ra pesam muito no preço final do produto, oitenta
por cento dos entrevistados responderam que sim.
Veja as notas dos quatro melhores portos do país.

Infra-estrutura

Porto do Rio Grande em 1º lugar

O objetivo do projeto Brasil em 3 Tempos que es-
tá sendo conduzido pelo Núcleo de Assuntos Estra-
tégicos (NAE) da Secretaria de Comunicação So-
cial e Gestão Estratégica da Presidência da Repú-
blica é o resgate do planejamento de longo prazo,
além das mudanças de governo, como uma política
de Estado. Serão anunciadas em dezembro as metas
para 2007, 2015 (data de referência para as Metas
do Milênio do Pnud das Nações Unidas) e 2002
(bicentenário da Independência do Brasil), como
informa o coronel Oswaldo Oliva Neto, Secretário
Executivo do NAE.

Serão estabelecidas metas precisas e quan-
tificáveis, pois em planos plurianuais anteriores
foram colocados objetivos genéricos, do tipo “me-
lhorar a qualidade de vida da população”, explica
Oliva. Outro cuidado será evitar que o Brasil em 3
Tempos vire um planejamento de gaveta, lugar para

onde acabam indo muitos deles se a forma de im-
plementação não for  colocada na agenda, o que exi-
girá um envolvimento do governo e sociedade civil,
prossegue Oliva. Diversos centros de pesquisa fo-
ram convidados a fazer o plano de metas do Brasil
em 3 Tempos, que não ficará restrito ao campo da
economia, mas abarcará questões institucionais, a
busca do crescimento sustentável com geração de
emprego e da educação de qualidade, além da redu-
ção das desigualdades sociais e regionais.

Depois da apresentação das metas gerais do plane-
jamento, em novembro, será criado um mecanismo
governamental para coordenar a implementação e o
contato com os diversos setores da sociedade que
serão chamados para o detalhamento das metas.

Os recursos para tocar este projeto virão do Ban-
co Nacional do Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).

Rio Grande 6,8

Sepetiba 6,4

Paranaguá-Antonina 5,7

Santos 5,0
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investimento aos poucos está reagindo. Não é um boom, não é ainda um movi-
mento espalhado nem generalizado, mas é um sinal de que algo positivo está
acontecendo: uma virada na curva, dessa vez para cima. Em números correntes,
a taxa de investimento desse ano deverá ficar em torno de 19,3% do Produto

Interno Bruto (PIB), segundo a última previsão do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea). É um resultado superior aos 18% do PIB registrados em 2003, ponto
mais baixo em 14 anos (veja o gráfico na página 10).

“A novidade é que, genuinamente, o investimento começa a se direcionar para a
ampliação de capacidade produtiva”, diz Paulo Mansur Levy, diretor de Estudos Macro-
econômicos do Ipea. Tal tendência contrasta com a situação vivida na década de 1990,
quando o investimento concentrou-se principalmente em modernização e atualização
tecnológica. Ampliação de capacidade leva a maior produção, maior faturamento, mais
postos de trabalho, mais renda e maior consumo das famílias. Ou seja, ao tão desejado
crescimento econômico que, nesse ano, deverá implicar uma expansão do PIB de 4,6%,
de acordo com a última previsão do Ipea, do início de setembro.

Os dados animam, mas convém observar também que a taxa de investimento em 2004
deverá ser apenas 1,3 ponto percentual superior à de 2003, quando se atingiu o vale pro-
fundo dessa estatística.“Não chegamos nesse vale em um ano”, afirma o economista do
Ipea Fabio Giambiagi.“Ele foi o resultado dos últimos 25 anos de baixo crescimento e não
vai ser em um, três ou em cinco anos que voltaremos a níveis de investimento de até 25%
do PIB.” Por hipótese, ele calcula, se o país tiver um crescimento médio de 4% nos próxi-
mos anos, com uma expansão do investimento de 7% ao ano, haverá um ganho adicional
de 0,6 ponto porcentual ao ano, chegando a uma taxa de 23% do PIB no fim dessa déca-
da. A boa notícia é que o movimento atual, ele diz, “sugere o início de um processo de
recuperação que se espera longo e duradouro”.

Uma das dificuldades do momento é que os preços dos bens de investimento, isto é, os
preços das máquinas e equipamentos e da construção civil, cresceram mais rápido do que

A economia cresce,  o d inhe iro passa a ser ap l i cado no

aumento da capacidade produtiva, mas ainda não existem

garant ias de sustentab i l i dade do processo

investimento
A retomada do

P o r  E d m u n d o  M .  O l i v e i r a *, d e  B r a s í l i a

O

Laminador de tiras

a quente da

Companhia Siderúrgica

de Tubarão 
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C omo  a  e c o n om i a  e s t á  c r e s c e n d o  a c im a  d o  e s p e r a d o ,  c r i a - s e  a  e x p e c t a t i v a            

os demais preços da economia. Para obter um mesmo volume
de investimento físico é necessário poupar uma parcela maior da
renda corrente.Assim, se uma pessoa está poupando para cons-
truir uma casa e o preço do cimento sobe, ela terá de reduzir a
conta do supermercado na mesma proporção, para poupar
mais, ou cortar parte do investimento. O preço do investimento
começa a convergir para a média dos demais preços da econo-
mia, mas a diferença ainda deve perdurar em 2004.

Esse fenômeno oferece um elemento para entender também
por que o movimento de recuperação do investimento ainda
não é generalizado.“O investimento acontece nos setores em que
os preços relativos se mostram consistentes com o equilíbrio de
longo prazo, ao contrário do que parece ter ocorrido quando o
câmbio estava muito valorizado”, afirma Levy. Esses setores
estão concentrados principalmente nas áreas exportadoras. É o
caso do setor siderúrgico, em que as laminadoras funcionam
quase no limite da capacidade, devido à forte demanda externa
e à recuperação do mercado interno. O setor deve investir 4,2

bilhões de reais em 2004 (veja a tabela abaixo), de acordo com a
previsão da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq).

Restrições Como a economia está crescendo acima do espera-
do, cria-se a expectativa quanto à duração e à sustentabilidade
do ciclo dos últimos três trimestres.“A questão é a seguinte: será
que vai haver uma retomada do investimento a tempo de susten-
tar o crescimento?”, indaga Renato Fonseca, coordenador da
unidade de pesquisa da Confederação Nacional da Indústria
(CNI). Nos últimos dez anos, o País passou por três ciclos de
expansão, que foram abortados por choques externos ou inter-
nos, entre os quais o choque de energia de 2001, que derrubou a
reação iniciada no final de 1999.

“Nos últimos cinco anos, o estoque de capital da economia
cresceu a uma taxa em torno de 2% ao ano. Para sustentar um
crescimento do PIB de 5% ao ano, o estoque de capital deveria
crescer 5,6% ao ano, e a taxa de investimento deveria ser de 25%
do PIB”, aponta o último boletim de conjuntura do Ipea. O
economista Armando Castelar Pinheiro, do Ipea, cita que a taxa
de crescimento do estoque de capital, que é a soma da capaci-
dade produtiva do país, atingiu apenas 0,5% em 2003, o nível
mais baixo desde 1992, com o agravante de vir numa tendência
declinante.“No ritmo atual o crescimento não se sustenta”, afir-
ma. Segundo o Ipea, o crescimento do PIB, ao final dos três últi-
mos trimestres, era de 6,6%, em termos anualizados.

Potencial Qualquer que seja a apreciação sobre as restrições
para o crescimento, que varia bastante entre os economistas,
existe uma opinião relativamente uniforme quanto à caracterís-
tica do atual ciclo de expansão, que está sendo puxado pelas
exportações de bens manufaturados, de commodities agrícolas e
outras matérias-primas.

“A característica da recuperação atual é que ela começou há
um ano, enquanto a arrancada das exportações se deu há dois
anos”, diz André Carvalho, economista-chefe da Federação e

Quatorze anos de oscilações                  
A variação da taxa de investimento em relação ao PIB no Brasil, desde 1990, em preços correntes

* Previsão Ipea. Fonte: IBGE

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

20,7%

18,1% 18,4%

19,3%

20,7% 20,5%

19,3%
19,9% 19,7%

18,9%
19,3% 19,5%

18,3% 18,0%

19,3%

Recuperação setorial
Setores que estão investindo, em milhões de reais

Setores 2000 2004 Variação

Máquinas 2,620 4,178 59.5%

Alimentos e bebidas 3,001 3,631 21.0%

Siderurgia 2,258 3,142 39.1%

Química 1,281 1,924 50.2%

Alumínio 1,464 1,872 27.9%

Eletroeletrônicos 1,518 1,517 -0.1%

Autopeças 2,013 1,248 -38.0%

Fontes: Abimaq, Abia, IBS, Abiquim, Abal, Abinee, Sindipeças
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sidade Federal do Rio de Janeiro, aponta “uma dificuldade bási-
ca para se avaliar os requisitos de investimento para crescer nos
próximos anos: como a economia brasileira cresce muito pouco
há mais de duas décadas, período em que houve mudanças tec-
nológicas e organizacionais profundas, a extrapolação de
tendências do passado pode ser enganosa”.

Pires de Souza comparou a evolução do preço relativo do in-
vestimento no Brasil ante 23 economias, entre 1980 e 2000, e
chegou à seguinte conclusão: enquanto este preço recuou 2,1%,
no período, nas 23 economias, elevou-se em 55,8% no Brasil.
“Até aí fui pessimista, mas vi margem para progredir na com-
paração seguinte.” Nesta, nota-se que os preços do investimen-
to no Brasil, apesar da alta verificada, encontram-se em nível
relativamente baixo em comparação com o resto do mundo.
Tomando-se este nível nos Estados Unidos, no Brasil o preço do
investimento encontrava-se, no ano 2000, 40,9% abaixo.

A hipótese de Pires de Souza é a de que, nesse período, entre
outros fatores, não houve no Brasil uma suficiente incorpo-
ração de tecnologia nos bens de investimento (máquinas e
equipamentos e construção civil, as duas componentes do que
os economistas chamam de Formação Bruta de Capital Fixo –
FBCF). Ele ilustra a hipótese mostrando que o peso do soft-
ware, hoje com uma participação de 10% na FBCF dos Estados

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp-Ciesp).
“Por isso, é possível dizer também que os investimentos estão
acontecendo onde eles mais precisam ocorrer, ou seja, naqueles
setores em que as vendas externas impulsionam o uso de capaci-
dade das indústrias.”

Carvalho não minimiza a necessidade do investimento em
infra-estrutura, em energia, estradas e portos. Apenas separa
este ponto de uma discussão mais imediata em relação ao esgo-
tamento do uso de capacidade. “Em vez de ver as restrições ao
crescimento em bloco, acredito que, em todo início de recupe-
ração, elas vão se manifestar em gargalos setoriais e é aí que é
preciso agir”, afirma. Tanto para ele quanto para Fonseca, da
CNI, uma abordagem estrita de que o potencial de crescimento
do PIB do país estaria situado, nas condições de hoje, entre 3,2%
e 3,5% pode, a depender da intensidade com que a política
monetária venha a ser exercida pelo Banco Central, frustrar a
confiança dos empresários no investimento.“O produto poten-
cial aumenta quanto mais se investe e não é uma boa idéia travar
a confiança do empresário no investimento, quando a recupera-
ção se inicia”, afirma Fonseca.

Software De um outro ponto de vista, o economista Francisco
Eduardo Pires de Souza, do grupo de conjuntura da Univer-

Fila de caminhões para chegar ao porto de Paranaguá: necessidade de ampliação e modernização para que as esportações de grãos fluam com mais facilidade
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A  e c o n om i a  b r a s i l e i r a  é  g r a n d e  e  i n v e s t e  a n u a lm e n t e  c e r c a  d e  3 0 0  b i l h õ e s            

O baixo desempenho e o alto custo da
construção civil empurram para baixo a taxa
de investimento. A construção civil tem um
peso de cerca de 70% na Formação Bruta de
Capital Fixo (FBCF), sendo os outros 30% a
participação dos bens de capital. Internacio-
nalmente essa relação é mais equilibrada, de
50% para cada item da FCBF.“O peso relativo
da construção civil no Brasil é muito elevado
e aumentou nos últimos 25 anos”, diz Francis-
co Eduardo Pires de Souza no estudo apre-
sentado na última sessão do Fórum Nacional
realizado no Rio de Janeiro no início de se-
tembro. A razão provável deste fenômeno vem
da combinação de um baixo crescimento da
renda com um grande encarecimento da

construção nos anos 80 e 90.
Nos cálculos do economista, o custo rela-

tivo da construção civil subiu sistematica-
mente nos últimos 24 anos: no final de 2003
era 30% superior ao custo de 1980 e 14,5%
maior do que em 1990. Já o custo dos bens
de capital variou de maneira diferenciada.
“Depois de subir bastante na década de 80, o
custo relativo dos bens de capital declinou
significativamente no período seguinte, che-
gando em 2003 a um nível 22% abaixo do
verificado em 1990, embora ainda 10,5%
acima do ponto em que se encontrava em
1980”, observa Pires de Souza.A  abertura da
economia nos anos 90 barateou os preços
dos bens de capital, mas teve efeito nulo no

custo da construção civil.Ainda assim o custo
relativo dos bens de capital aumentou no
Brasil mais do que a média internacional.

Em termos práticos, para o formulador
das políticas públicas, cabe o desafio de
destrinchar as razões do encarecimento do
custo relativo dos bens de investimento e pro-
por medidas que induzam ao seu barateamen-
to.“É o que estamos procurando fazer na im-
plementação da política industrial, tecnoló-
gica e de comércio exterior”, diz Mário Sa-
lerno, diretor de estudos setoriais do Ipea e
um dos coordenadores do Grupo Executivo de
Política Industrial.“Tecnologia da informação
e bens de capital são duas áreas priori-
tárias.”

Custo da construção em alta

Embarque no porto de Santos: as exportações batem recordes seguidos
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          d e  r e a i s ,  g r a n d e  p a r t e  em  p r o j e t o s  d e  i n f r a - e s t r u t u r a

dados parciais mostram que houve um aumento de 11% no
consumo de cimento entre fevereiro e julho e foram criados 90
mil empregos formais no setor de janeiro a agosto. Outro dado
relevante da construção é que os financiamentos com recursos
da caderneta de poupança subiram de uma média de 2.400 con-
tratos por mês em 2003 para a média de 4.600 contratos no
segundo trimestre de 2004.

Fomento O que está abaixo do desejável, no momento, é o de-
sempenho dos empréstimos pelo Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), que cumpriu apenas
38% do seu orçamento até o fim do primeiro semestre.“Os pro-
jetos estão muito concentrados e o que me preocupa é que não
sinto grande pressa da parte das indústrias em conversar”, diz
Fábio Stefano Erber, diretor da área industrial do banco.
“Podemos e vamos melhorar os procedimentos para simplificar
e acelerar a aprovação de projetos, mas não é o que está
impedindo a fluência dos financiamentos.”

Da parte do governo federal, foram anunciadas no dia 23 de
setembro novas medidas de incentivo ao investimento, anteci-
pando prazos de créditos a receber de PIS-Cofins, de quatro
para dois anos e reduzindo de 10 para 5 anos o prazo para que as
empresas descontem do imposto de renda as despesas com re-
novação de máquinas e equipamentos. Essas medidas, com um
benefício fiscal de 1,7 bilhão de dólares, juntam-se à desone-
ração do IPI sobre investimentos em máquinas e equipamentos.
Mas o grande nó a ser desatado está na infra-estrutura e o
desafio vai muito além dos recursos de orçamento para remover
gargalos em portos e estradas.

“A economia brasileira é grande, sofisticada e investe anual-
mente cerca de  300 bilhões de reais, parte significativa em pro-
jetos enormes de infra-estrutura”, aponta Lisboa. A confiança
do investidor no crescimento sustentável e em regras bem postas
é indispensável para que o ciclo que ora se inicia fique imune aos
arranques e freadas bruscas dos últimos três ciclos.

Unidos, ganhou alta relevância naquele período. Os preços do
item equipamentos e software, excluindo-se a inflação, baixaram,
em 2003, a 8% do que eram em 1970.“Acredito que haja grande
espaço para evoluir nessa questão no Brasil”, afirma.

Regulação Levy considera esta uma hipótese plausível e diz
que “pode-se investir menos que 25% do PIB, com mais efi-
ciência, e colher-se o mesmo resultado do que em outros pe-
ríodos, em termos de taxa de crescimento”. Ele se refere aos
anos 70, quando o investimento se apoiava fortemente em
setores nos quais predominava o setor público ou que eram
apoiados por políticas que estimulavam  pouco a eficiência.
Hoje, ele acredita, além de maior abertura comercial, que
estimula a difusão de equipamentos mais modernos, são
necessárias regras claras para o investimento e regulação de
mercado. “Também é necessário aumentar as garantias de
cumprimento de contratos”, acrescenta Castelar, para quem
não é bom para o investimento nem o retardamento da vo-
tação do projeto de lei das agências reguladoras, parado no
Congresso, nem interferências do Executivo nas agências, co-
mo foi o caso da troca de comando da Anatel, do setor de tele-
comunicações, em 2003. (leia o debate na página 20)

Esse é um ponto que está no centro de dois grandes projetos
do governo no momento: o projeto de lei de Parcerias Público-
Privado (leia na página 14) e o projeto de lei para o setor de
saneamento (leia artigo na página 18), atualmente em análise na
Casa Civil. Essas questões, na opinião do secretário de Política
Econômica do Ministério da Fazenda, Marcos Lisboa, fazem
parte de uma agenda de reformas do governo.

“Estamos presenciando um começo de recuperação no setor
da construção civil, para o que também já está contribuindo o
aperfeiçoamento nas regras do setor imobiliário, com a recente
aprovação da Lei 10.931”, afirma Lisboa. Depois de ter conheci-
do uma retração inédita nos últimos quatro anos, especialmente
uma queda de 8,6 % no ano passado (veja tabela nesta página),

A construção civil desaba (taxa de crescimento anual da oferta)

Fonte: IBGE. Elaboração: Ipea/Dimac
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