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CAPÍTULO 1 

INTRODUQÁO 

1.1. Conteúdo 

Este livro apresenta urna análise das características e determinantes da 
formagao bruta de capital fixo nos anos recentes no Brasil, através de sete estudos 
setoriais1. Descreve o desempenho investidor, e realiza urna primeira incursáo no 
entendimento da lógica que preside a decisao de investir diante da evolugao 
macroeconómica e da nova configuragáo institucional que vem sendo instituida nos 
anos 90. 

O período em que se concentra a análise é 1995-97, que constituí urna primeira 
fase de transigáo a um novo "modelo" de comportamento dos agentes investidores no 
Brasil, após a estabilizagáo e a abertura e durante as privatizagoes. 

Os setores examinados foram aqueles que tradicionalmente tém tido a fungáo, 
no Brasil, de elevar ou baixar a taxa global do investimento: indústria, petróleo e 
mineragáo, entre os bens "transáveis" ou de exportagáo/importagáo, e transportes, 
saneamento, telecomunicagoes e energía elétrica, na infra-estrutura.  A indústria de 
transformagáo é o único entre eles em que já se encontrava concluida em 1995 a 
implantagáo do novo "modelo", aberto e privatizado. Por essa razáo, o livro é, em 
grande medida, urna análise do comportamento investidor durante o processo de 
transigáo. 

O livro integra um trabalho da CEPAL sobre determinantes do investimento fixo 
em nove países da América Latina2. Este, por sua vez, corresponde a um dos cinco 
módulos de urna ampia pesquisa que a instituigáo realiza sobre o tema "Crescimento, 
emprego e distribuigáo de renda na América Latina nos anos 90", que busca 
diagnosticar o desempenho das economías latino-americanas depois da estabilizagáo e 
depois/durante as reformas. 

O capítulo 2 apresenta os números relevantes á discussáo realizada no livro. 
Traz, como novidade, séries estatísticas setoriais que dao comparabilidade histórica as 
cifras correntes do esforgo investidor no país. 

Os capítulo 3 apresenta os resultados de urna pesquisa realizada pela CEPAL 
em conjunto com a Confederagáo Nacional da Indústria, junto a 730 empresas 
industriáis, complementada por cerca de 40 entrevistas. Mostra-se urna recuperagáo 
nos investimentos, e descrevem-se suas duas características centráis: inexistencia de 
sustentabilidade - mesmo antes da crise asiática - e forte heterogeneidade de 
comportamentos entre segmentos da indústria. 

1 Realizados no ámbito dos Convenios CEPAL/IPEA e CEPAL/PREVI. 
2 Coordenado pela Dra Barbara Stallings. 
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Os dois capítulos subseqüentes, 4 e 5, apresentam os casos dos setores de 
petróleo e de míneragáo. No primeiro deles examinam-se as dificuldades para 
recuperar um desejável dinamismo, justificado tanto sob o critério de eficiencia 
microeconómica como de eficácla macroeconómica. E o capítulo sobre o setor mineral 
mostra um quadro de investimentos deprimidos, e levanta dúvidas sobre as 
perspectivas de recuperagao plena. 

Os capítulos 6 a 9 apresentam os estudos sobre infra-estrutura.  O capítulo 6, 
sobre telecomunicagóes, analisa o excelente desempenho investidor recente do setor, 
que precedeu a privatizagáo, realizada em 1998. E, em flagrante contraste com o caso 
de telecomunicagóes, o capítulo 7 descreve e analisa um comportamento investidor 
mediocre no caso de energía elétrica, que expóe o país a elevados riscos de 
racionamento. 

O capítulo 8, sobre transportes, mostra situagoes bastante diferenciadas entre 
os segmentos de rodovias, ferrovías  e portos. Em todos eles os investimentos vém 
recuperando-se, e talvez continuem em expansao, mas as solugoes encaminhadas 
através da privatizagáo parecem mais promissoras em termos de alcance e 
generalizagáo no caso de portos do que nos outros dois. Já o capítulo 9, sobre 
saneamento, embora também mostré urna recuperagao nos investimentos recentes, 
faz urna série de ressalvas sobre as perspectivas quanto á sua sustentabilidade futura. 

Por último formula-se, no capítulo 10, conclusivo, urna síntese dos resultados 
encontrados. Ressaltam-se as relagoes entre o desempenho investidor de cada setor e 
o programa de estabilizagao, a abertura e o processo de privatizagao até 1997. Vale 
antecipar a advertencia de que, inevítavelmente, urna avaliagáo "¡solada" do impacto 
das "reformas"  - abertura e prívatizagoes - sobre o desempenho investidor da economía 
brasileira encontra-se muito prejudicada pelos efeitos desorientadores das condigóes 
macroeconómicas sobre a alocagáo de recursos, mesmo depois do Plano Real. 

1.2. Elementos metodológicos e teóricos 

A abordagem setorial foi selecionada porque é a aproximagáo mais fértil  ao 
entendimento dos efeitos da estabilizagao e das reformas sobre o comportamento dos 
investimentos. Em circunstancias de forte alteragáo ñas regras do jogo, aborgagens 
concentradas no comportamento agregado da economía nao apenas ressentem-se de 
capacidade de aplicagáo de métodos econométricos através de séries temporais 
homogéneas, como tendem a perder-se em afirmagóes exageradamente genéricas e a 
nao permitir entender a complexidade, riqueza e heterogeneidade de situagoes entre 
setores e agentes. E, como os sete setores incluidos no livro sao responsáveis por fatia 
significativa dos investimentos totais da economía, e além disso sao aqueles setores 
sobre os quais costuma repousar a variagáo na taxa de investimento agregada, a 
abordagem setorial revela-se útil como urna primeira aproximagáo para o entendimento 
do desempenho investidor do conjunto da economía. 
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No entanto, nao foram triviais as dificuldades metodológicas enfrentadas ao 
longo do trabalho de pesquisa e elaboragáo do livro. 

Em primeiro lugar, o trabalho realizou-se "em cima" dos acontecimentos, já que 
a pesquisa de campo principal foi realizada entre fins de 1996 e fins de 1997, ou seja, 
durante o período em análise. Isto nao apenas eliminou a possibilidade de trabalhar-se 
com algum distanciamento temporal enriquecedor, como adicionou um forte 
complicador: o objetivo do trabalho é entender o comportamento investidor em fungao 
da estabilizagáo e das reformas,  mas o quadro macroeconómico e o marco regulatório 
que representam o paño de fundo para a análise desejada encontravam-se 
imperfeitamente delineados e repletos de Incertezas. Pior aínda, encontravam-se em 
permanente e radical transformagáo.  No dizer de um dos pesquisadores, estávamos 
operando "no olho do furacáo". 

Observe-se que, até mesmo no momento em que esta introdugáo está sendo 
redigida, setembro de 1998, quando o desenho do novo marco regulatório já está 
definido na maioria dos setores, em alguns deles o processo de privatizagáo aínda está 
longe de concluir-se. Isto significa que faltam na nova estrutura de concorréncia os 
nomes e intengóes dos grupos e agentes investidores, ou seja, falta parte da 
visibilidade necessária a urna boa análise sobre padróes e perspectivas do 
comportamento investidor. 

Segundo, de acordo com o objetivo definido, a aventura metodológica 
necessariamente incluiu o fato de que o trabalho localizou-se na ponte "micro-meso-
macroeconomía", já que tratava-se de entender o comportamento dos agentes 
investidores (mícroeconómíco) no contexto da nova organizagáo dos mercados pós-
reformas (mesoeconómico), e no contexto das novas condigóes pós-Plano Real 
(macroeconómico). Esse campo de pesquisa e reflexáo é reconhecidamente complexo. 
A fórmula que permitiu um mínimo de rigor ao trabalho de ¡nvestigagáo foi, 
pragmáticamente, a de ter a atengáo perfeitamente concentrada, na totalidade dos 
casos setoriais examinados, no comportamento investidor como fungao da evolugáo do 
marco regulatório e do correspondente desenho de mercado, e na forma particular 
como a evolugáo macroeconómica afeta cada mercado específico. 

O método empregado foi típicamente indutívo. Beneficiou-se, contudo, da 
orientagáo de dois importantes instrumentos teórico-metodológicos. 

Um deles foi a orientagáo histórico-estruturalista cepalina. Em sua origem, o 
método foi construido por Raúl Prebisch, para dar conta das transformagóes que se 
operavam nos anos 40 e 50 no "padráo de acumulagáo" na América Latina, em tránsito 
do "modelo agrário-exportador"  ao "urbano-industrial". Buscava-se entáo identificar 
suas virtudes e dificuldades, para definir  políticas que desobstruíssem o caminho para 
as transformagóes em curso. O objeto da presente pesquisa, que inscreve-se numa 
agenda de reflexáo "neo-estruturalista" inaugurada na CEPAL por Fernando Fajnzylber, 
é o comportamento investidor em fungao de um novo momento de tránsito entre 
modelos de acumulagáo, desta feita de urna economía industrializada relativamente 
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fechada e estatizada a outra, aberta e privatizada. Durante a transigáo atual, alteram-se 
radicalmente as estruturas de mercado, ou de "organizagáo industrial", e renovam-se 
as formas de relagáo entre os agentes investidores e o Estado. 

Por duas razóes o método cepalino é adequado ao entendimento desse 
processo. Primeiro, porque está vocacionado á compreensáo das transformagóes 
económicas que tém alcance de médio e longo prazos, e tem portanto a capacidade de 
conferir  á análise pretendida a necessária perspectiva histórica; e, segundo, porque 
está vocacionado ao estudo das estruturas produtivas e institucionais que condicionam 
as decisóes de investimento, e á reflexáo sobre o aperfeigoamento do processo de 
transformagáo dessa estrutura, de maneira a maximizar os resultados favoráveis que 
dele podem ser extraídos. 

A outra referencia  foi o enfoque analítico keynesiano, aplicado como paño de 
fundo teórico, sobretudo ao caso da indústría de transformagáo.  A abordagem foi útil 
especialmente em duas de suas dimensóes fundamentáis. Primeiro, a de que o 
investimento depende da relagáo entre rentabilidade prevista, mediada pelos riscos e 
incertezas do empreendimento (eficacia marginal do capital), e as taxas de juros - que 
o empresario é obrigado a pagar, se necessitar fundos de terceiros, ou a deixar de 
ganhar, sempre que estiver aplicando seus próprios recursos. Segundo, a de que entre 
os fatores que determinam a rentabilidade esperada estáo, além das incertezas e 
riscos, a taxa de crescimento das vendas (o "acelerador") e da rentabilidade nos 
últimos anos.3 

O esquema mostrou ser apropriado para a análise do impacto macroeconómico 
e das reformas sobre o desempenho inversionista, tanto a nivel do agregado industrial 
como a nivel dos subsetores e dos agentes. O postulado básico keynesiano de que os 
investimentos expandem-se até o ponto em que sua rentabilidade iguala-se á taxa de 
juros aplica-se aos trés níveis: a nivel agregado, o fenómeno é urna média ponderada 
dos comportamentos dos diferentes setores, os quais, por sua vez, correspondem á 
média ponderada do comportamento das empresas que o compóem. Foi possível, por 
essa razáo, empregar a referencia  analítica tanto no exame do setor industrial como 
um todo, como na desagregagáo setorial realizada, em que se buscou hierarquizar os 
setores segundo o dinamismo relativo do investimento. 

Infelizmente, á diferenga do setor industrial, o caso da análise dos demais 
setores náo encontra na literatura económica teórica referencias  obvias, porque a 
pesquisa os flagrou em plena transigáo do regime de empresas estatais e governos ao 
regime - pleno ou parcial - de empresas privadas. Num período atípico como esse, a 
decisáo de investir ñas empresas estatais e instituigóes de govemo reúne 
simultáneamente, por um lado, a tradicional lógica pública, em suas diferentes 

3 Utilizou-se, como "fun?ao  implícita" para a análise, algo como l=f(Pe,  r), onde Pe=f(C,P,TC,RI),  sendo Pe e r, 
respectivamente, a rentabilidade esperada e a taxa de juros; a rentabilidade esperada é urna fungáo do 
comportamento do PIB industrial nos últimos anos da rentabilidade no passado recente (P), da taxa de cambio, TC 
- que, quando valorizada, afeta positivamente a rentabilidade, ao reduzír  o prego dos bens de capital e, 
negativamente, ao reduzir  o prego dos bens produzidos nacionalmente - e dos níveis de "riscos e incertezas" 
oriundos da macroeconomia e da vulnerabilidade da indústria á competigao externa (Rl). 
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combinagóes das nogóes de "rentabilidade", "criagáo de externalidades", e 
"mecanismos de financiamento de agencias estatais"; e, por outro, a regra da 
"preparagáo para a privatizagáo". Esta última freqüentemente privilegia a receita fiscal, 
numa complexa e nem sempre favorável relagáo com as oportunidades existentes para 
a expansáo e a modernizagáo. A metodología utilizada na radiografía  setorial 
apresentada no livro foi a focalizagáo sobre esses distintos elementos que compoem o 
confuso contexto de transigáo. 

Em base á observagáo empírica sobre o que vem ocorrendo nos diferentes 
setores estudados, foi possível construir também urna hipótese para trabalho futuro, 
que vale á pena antecipar já na presente introdugáo. Os estudos permitiram 
prognosticar dificuldades, no ámbito do futuro modelo em implantagáo, em elevar a 
propensáo a investir na economia brasileira aos níveis prevalescentes no longo ciclo de 
investimento encerrado em 1980. Isto porque, relativamente áquele período, nos 
setores de bens transáveis a abertura tende a rebaixar a taxa de rentabilidade dos 
investimentos e a elevar seus riscos e incertezas; e, no caso dos setores de infra-
estrutura, a privatizagáo eleva as exigéncias de rentabilidade e aumenta também a 
aversáo a riscos e incertezas. O resultado pode ser urna insuficiente elevagáo da taxa 
de investimento agregado da economia. 

1.3. Investimento, poupanga e financiamento 

A abordagem setorial eliminou a necessidade de discutir a complexa e polémica 
questáo das relagoes entre investimento e poupanga a nivel agregado. Nao é objeto de 
discussáo o conhecido problema brasileira de insuficiencia de poupanga pública 
agregada, nem a fungáo macroeconómica do agregado "poupanga externa" - a qual, 
dependendo da política macroeconómica e da propensáo a investir, pode constituir-se 
em mera substituigáo "contábil" de poupanga interna, e pouco ou nada agregar ao 
financiamento do investimento. 

Dentro da orientagao seguida no trabalho, é suficiente reconhecer, 
genericamente, a existencia de sérios problemas de financiamento ao investimento no 
caso brasileira recente, tanto nos setores privados como nos públicos. 

No primeira conjunto a questáo que se apresenta é a da disponibilidade de 
recursos financeiros a custos e prazos compatíveis com a rentabilidade dos projetos de 
investimento dos agentes privados. A regra geral tem sido a de que as taxas de juros 
internas e as taxas com as quais os agentes económicos no Brasil acessam o 
financiamento externo estáo demasiado elevadas frente á rentabilidade; e, além do 
mais, os prazos sao inadequados ao investimento fixo: os prazos de financiamento 
externo sao muito curtos (náo há confianga na capacidade de financiamento externo de 
longo prazo) e, internamente, o BNDES é o único agente financeiro que supre os 
requerimentos de prazos no mercado doméstico, e suas taxas de juros estiveram, via 
de regra, bem acima do que pagam os investidores nos países desenvolvidos. 
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Nos setores em que o investimento é de responsabilidade de governos e de 
estatais, ao problema dos juros elevados e prazos curtos soma-se o fato de que o 
financiamento enfrenta os problemas relacionados á situagáo de déficit financeiro do 
setor público. Mesmo nos casos em que as empresas estatais tém capacidade de 
alavancar recursos financeiros no mercado internacional a prazos e custos compatíveis 
com os projetos de investimento, podem prevalescer, como barreira á decisáo de 
investir, as restrigóes do governo central asociadas ao critério de cálculo do déficit, que 
é o das "necessidades de financiamento do setor público". Como se sabe, o aumento 
do crédito a estatais é considerado aumento do déficit público, e rege a contabilidade 
das contas públicas sobre a qual langa vistas a comunidade financeira internacional ao 
avahar o "risco Brasil". 

Convém observar, para concluir, que o sistema financeiro nacional tem virtudes 
potenciáis nem sempre ressaltadas quando se examina sua contribuigáo ao processo 
de investimento. 

É certo, por um lado, que há dificuldades estruturais de insuficiencia de 
financiamento a longo prazo e a custos adequados, derivados de dois fatores 
relacionados á insuficiente "profundizagáo" do mercado financeiro, ou seja: o fato de 
que o sistema previdenciário básico é do tipo pay as you go, e de que a seguridade 
privada complementar é urna fonte de recursos ainda limitada; e o fato de que o 
mercado primário bursátil é urna fonte muito modesta de capitalizagáo para 
investimentos. 

Mas também há que se reconhecer que os agentes do sistema financeiro 
brasileiro sao modernos, sofisticados e ágeis. O problema brasileiro é o de que esse 
mercado financeiro permanece prisioneiro do curto prazo, devido ao fato de que sua 
referencia  fundamental é a divida pública, que enfenta prazos curtos e juros muito 
elevados. É razoável supor, por essa razáo, que em condigóes macroeconómicas de 
normalidade a reestruturagáo organizacional e instrumental do sistema financeiro 
brasileiro para fazer face aos requisitos e oportunidades de financiamento de longo 
prazo poderá ser bastante rápida. 

1.4. O contexto macroeconómico do período 1995-97 e a decisáo de investir 

A questáo da evolugáo do quadro macroeconómico brasileiro depois do Plano 
Real tem sido objeto de numerosas análises, que nao cabe reproduzir aqui. No que se 
refere  á questáo dos investimentos, basta assinalar que desde entáo o contexto 
macroeconómico combinou sinais "favoráveis" e "desfavoráveis" para a decisáo de 
investir. De forma muito estilizada, pode-se sugerir que as características de maior 
influéncia tenham sido as seguintes: 

a) Fatores favoráveis 

. Houve éxito no controle inflacionário, eliminado-se a megainflagáo que, desde 
1987, vinha deprimindo os investimentos na economía brasileíra; a taxa de inflagáo 
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baixou de mais de 1000% ao ano a cerca de 20% em 1995, 10% em 1996 e 5% em 
1997; 

. O Plano Real aumentou os salários reais em cerca de 30% (entre julho de 1994 
e fins de 1997), conduzindo a urna importante elevagáo na demanda dos 
trabalhadores; 

. Restabeleceu-se farto financiamento ao consumo de bens duráveis; 

. Houve forte barateamento nos pregos dos bens de capital, especialmente dos 
importados. 

. Ocorreu um fenómeno de "efeito riqueza", derivado de elevagáo nos pregos dos 
ativos fixos e financeiros, e de expectativas superiores aos do período da 
megainflagáo. 

b) Fatores desfavoráveís 

. O nivel de atividade económica oscilou fortemente nos últimos anos, depois de 
urna recuperagáo em 1993 e 1994 sobre a recessáo de 1990-92, trienio em que o PIB 
havia acumulado urna redugáo de 5%; além disso, a tendencia a partir de 1994 passou 
a ser urna redugáo ñas taxas de crescimento do PIB: depois de chegar a 4,1 % em 
1993 e 5,7% em 1994, as taxas caíram a 4,2% em 1995, 2,9% em 1996 e 3,1% em 
1997; 

. O controle inflacionário fez-se com a ajuda de forte apreciagáo da taxa de 
cámbio; esse processo correspondeu a urna segunda fase de valorizagáo cambial na 
década de noventa, já que, no período 1989-93, a taxa cambial já se havia apreciado 
muito, relativamente aos anos oitenta (tabela 2-A). Em 1995 a taxa de cámbio já estava 
mais valorizada que no período anterior á crise dos oitenta. Trata-se, como é obvio, de 
fator cujo efeito sobre a decisáo de investir é ambiguo, na medida em que estimula os 
investimentos, porque barateia o prego dos bens de capital, e o desestimula, porque 
deprime a rentabilidade nos setores de bens "transáveis" 

. O balango de pagamentos passou de urna situagáo de equilibrio ñas 
transagóes correntes no período 1984-93 a urna situagáo de déficit de, 
respectivamente, 2,5%, 3,3% e 4,5% do PIB em 1995-96-97; 

. O déficit do setor público chegou a 4,9% do PIB em 1995; houve ligeíra 
melhoria nesse terreno mas, em 1996 e 1997, aínda alcangou, respectivamente, 3,8% 
e 4,1% do PIB. A divida pública interna líquida aumentou de 118 bilhóes em dezembro 
1994 para 254 bilhóes em setembro de 1997, sendo totalmente financiada no curto 
prazo. 

. As taxas de juros praticadas no Brasil (tabela 2-B) estiveram entre as maiores 
do mundo. A remuneragáo dos títulos de governo, que correspondem ao "custo de 
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oportunidade" para o capital, foi de 20% reais ao ano, em média - a taxa real mínima 
foi de 14% durante alguns meses de 1997; os tomadores de capital de giro pagaram 
34% reais ao ano, em média; estima-se que a captagáo externa, cujos prazos nao sao 
superiores a tres ou quatro anos, tenha custado cerca de 12% a 14% reais, 
considerando-se todos os premios por "risco", inclusive o cambial, e o custo de 
colocagáo de títulos. Quando intermediados pelo sistema bancário (Resolugáo 66), os 
empréstimos externos chegaram aos tomadores, em média, a cerca de 20% ao ano, 
mais corregáo cambial. Por fim, o BNDES praticou urna Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP) que caiu gradualmente, de mais de 10% reais em 1995-96 a taxas que variam 
entre 6% e 10% reais em 1997 (taxas flutuantes). 

Tabela 1 
Brasil, 1990-1997: evolugáo de variáveis macroeconómicas selecionadas 

Inflagáo Crescimiento Déficit  Público 
(presos ao do PIB (%) Operacional (em 
consumidor (%) % do PIB) 

1990-92 1069 -1,9 0,2 
1993-94 1716 4,9 (0,8) 
1995 23,2 4,2 4,9 
1996 10,0 3,0 3,8 
1997 4,8 3,3 4,1 

Fontes: Banco Central, IBGE 

Déficit  no balando de transares 
correntes  (em % do PIB) 

0,1 
0,2 
2,5 
3.3 
4.4 

Tabela 2-A 
Taxa de cambio efetiva real (1993=100) 

1985-88 (média) 135,0 
1989-92 (média) 111,5 
1993 100,0 
1994 91,0 
1995-97 83,7 

ronte: Banco Central 

Para efeito da análise que se efetua no presente documento, em que se destaca 
a relagáo entre rentabilidade e riscos/incertezas que norteia as decisóes de investir do 
empresariado, vale observar que, náo obstante o enorme avango promovido pela 
estabilidade de pregos, o quadro macroeconómico deu lugar a urna atitude de cautela 
por parte dos empresários. Conforme se analisará posteriormente, esse foi um dos 
resultados do questionário aplicado a 730 empresas, e confirmado pelas entrevistas 
realizadas junto a executivos de empresas do setor industrial, nacionais e estrangeiras. 
Esse "clima" refletia-se continuamente ñas previsóes que um bom número de analistas 
macroeconómicos faziam sobre o futuro da economía brasileira, onde destacavam, por 
um lado, as preocupagoes com a valorizagáo cambial e o déficit externo - ou seja, com 
a vulnerabilidade externa do modelo de áncora cambial - e, por outro, com os juros 
elevados, a divida pública e déficit público. 
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O referido  clima estava instalado com anterioridade aos problemas que 
emergiram com a crise asiática e, mais recentemente, com a instabilidade internacional 
manifestada durante e após a crise da Rússia. Nessas circunstancias, passa a pesar 
acentuadamente o problema da "vulnerabilidade externa", de modo que os 
acontecimentos no plano internacional a partir de setembro de 1997 podem ser vistos 
como urna acentuada agudizagáo de problemas de balango de pagamentos intrínsecos 
ao modelo. 

Tabela 2-B 
Brasil: Taxas de Juros Reais, 1995-97 

MODALIDADE PERÍODO JUROS PRAZO 
TITULOS DO BANCO CENTRAL 
("custo de oportunidade p/o capital") 

1995-96 
Abril 97 

20% (média) 
14% 

Liquidez ¡mediata 

CAPTAQÁO INTERNA 

BNDES 

GIRO 

1995-96 
Abril 97 

1995-96 
Abril 97 

8,0% a 12,5% (média) 
5,5% a 10,0% 
(flutuante) 
42% (média) 
34% 

Até 10 anos 

Até 3 meses 
CAPTAQÁO EXTERNA 

EMISSÁO DE EURONOTES 

IMPORTAQÁO EQUIPAMENTOS 

INTERMEDIAQÁO BANCÁRIA 
(Resolugao 63) 
DEBENTURES 

Abril 97 

Abril 97 

Abril 97 

Abril 97 

12,1% a 14,5% 
(mais risco cambial) 
10% a 12% 
(mais risco cambial) 
14% a 17% 
(mais risco cambial) 
19% a 23% 
(mais risco cambial) 

3 anos 

1 a 5 anos 

1 a 3 anos 

1 ano 

rontes: Banco Central, Blaser consultoria e Fafner consultoria. 

1.5. Quadro-síntese do andamento das reformas  até 1998 

A apresentagáo das características básicas das reformas que afetam os sete 
setores abordados no livro é feita nos capítulos correspondentes aos mesmos. O 
quadro 3 traz urna brevíssima síntese que objetiva táo somente situar o leitor com 
relagáo aos períodos de introdugáo e grau de avango das reformas. 

O setor industrial é o único que entrou na fase de estabilizagáo pós-Real com as 
reformas praticamente implantadas, já que náo somente o ciclo básico de abertura 
comercial estava sendo encerrado em 1994, como as privatizagoes já haviam 
terminado, nos dois setores em que era forte a participagáo estatal. No setor mineral a 
privatizagáo da Cía da vale do Rio Doce só ocorreu alguns anos depois da abertura, ou 
seja, em 1997. Já no terceiro entre os setores de bens transáveis estudados, ou seja, 
petróleo, projeta-se gradual implantagáo de comércio internacional desregulado a partir 
de 1998, e pregos liberados até o ano 2000. O monopolio da empresa estatal Petrobrás 
foi extinto por emenda consitucional em 1995, e a lei que regulamenta a competigáo no 
setor e as operagoes da empresa é de 1997. 
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Entre os setores de infra-estrutura,  o que teve reforma mais rápida foi o de 
telecomunicagóes. O marco regulatório foi aprovado e legislado em 1997, e a 
privatizagáo foi concluida em 1998. No setor de energía elétrica, a Lei de Concessóes 
generalizou a possibilidade de formagáo de parcerias entre setor público e privado a 
partir de 1995; mas o desenho do marco regulatório que condicionará o funcionamento 
futuro do setor só ficou pronto em 1997, e a reforma vem sendo lentamente instituida 
através de decretos-leis presidenciais. Foi dada a partida na privatizagáo em 1995, e 
daí a 1998 o segmento de distribuigáo estava integralmente privatizado, com a excegáo 
principal das companhias estaduais de Minas Gerais e Paraná. A privatizagáo do 
segmento de geragáo foi iniciada em 1998, e prevé-se seu término para 1999, á 
excegáo das duas companhias estaduais mencionadas. 

A aprovagáo da Lei de Concessóes dos servigos públicos de 1995 cobriu o setor 
privado de garantías básicas para investimentos nos setores de servigos públicos em 
geral, e introduziu, dessa maneira, o ambiente institucional para a participagáo do setor 
privado em transportes e em saneamento básico. No caso de transportes, ocorreu a 
quase integral privatizagáo das ferrovias  em 1997 e, nos casos de portos e rodovias, 
houve pouca concessáo a privados até 1998, projetando-se aceleragáo a partir de 
1999. 

Tabela 3 
Grau de avango das principáis reformas  até 1998 

ABERTURA COMERCIAL REFORMA DO MARCO REGULATÓRIO E PRIVATIZAQÁO 
SETOR DATAS 

BASICAS 
GRAU DE AVANQO DATAS 

BÁSICAS 
GRAU DE AVANQO 

INDÚSTRIA DE 1989-1994 Muito avangado 1991-92 Concluidos 
TRANSFORMAQAO 
MINERAQÁO 1989-1994 Finalizado 1997 Concluidos 
PETRÓLEO 1997-2000 Baixo, 

aceleragáo 
projetada para 
1999 em diante 

1995-2000 Fim do monopolio estatal em 1997, inicio 
de implementagao de parcerias e de 
ambiente competitivo em 1998-2000 

TELECOMUNICAQÓES - - 1997-1998 Concluidos 
ENERGIA ELETRICA 1993-2000 Lei de concessoes aprovada em 1995, 

parcerias Estatais/setor  privado iniciadas 
em 1994/5, privatizagáo de distribuigáo 
concluida em 1998, privatizagáo de 
geragáo projetada para 1998/9 

TRANSPORTES 1995-2002 Lei de concessoes aprovada em 1995, 
priivatizagáo de ferrovias  praticamente 
concluida em 1997, concessáo a privados 
em rodovias e portos incipiente. 

SANEAMENTO 1996-2000 Lei de concessoes aprovada em 1995, 
escassa privatizagáo até 1997, aceleragáo 
projetada para 1998-2000 
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2. Os números relevantes 

Este capítulo é essencialmente descritivo, e está dedicado a apresentar um quadro 
de referéncia  numérico para pensar as questóes discutidas no restante do trabalho. Os 
seguintes aspectos sao abordados, em suas tres segoes: 

• Relativamente ás últimas décadas, em que níveis estáo situados, hoje, os 
investimentos? Como estao se comportando os setores de bens "tradeables" 
e os setores de infra-estrutura? 

• O que tem sido projetado no país para os anos em curso, como "requisitos e/ou 
metas de investimento", para a sustentagáo do crescimento da economía como um 
todo, e para atingir as expansóes físicas desejáveis nos diferentes setores de infra-
estrutura, petróleo, míneragáo e ¡ndústria? Qual a ordem de grandeza das 
"intengóes" de investimento declaradas pelos agentes inversores, e quanto tem sido 
realizado? 

• Qual a relagáo entre investimento estrangeiro  direto e investimento fixo, e qual a 
ordem de grandeza estimada do valor de venda das estatais, comparativamente 
aos requisitos de investimento ñas empresas que estáo em processo de 
privatizagáo? 

2.1. A evolugáo desde 1970 

A tabela 1 mostra como evoluiu a formagáo bruta de capital fixo, entre 1971 e 
1997, de acordo a distintos períodos por que passou o processo de investimento no país. 
Tal como no restante do capítulo, os dados sáo apresentados a pregos constantes de 
19801. 

1 O procedimento do cálculo a presos constantes deve-se ao enfoque do trabalho, prioritariamente voltado ao 
entendimento dos determinantes da evoluQao da taxa e composigáo dos investimentos na economía brasíleira, em 
particular á preocupado de entender os motivos da baixa adiijao de capacidade adicional de oferta de bens e servidos 
nos 90s. Adverte-se que subsistem os problemas de sempre, quando se usam estatísticas de investimento a pregos 
constantes, especialmente no Brasil, dado que nao há séries de pregos de bens de capital por setor de uso - e, mesmo 
que houvesse, náo solucionaría o problema de medigáo em setores com intenso progresso técnico, como o de 
teíecomunicagoes. Vale lembrar, também, que há urna estranha divergéncia entre as séries de evoiugao da formagáo 
bruta de capital a pregos correntes e a pregos constantes a partir de 1987, que chegam a alcangar diferengas de 5 a 6 
pontos percentuais do PIB. A interpretado usual sobre isso é a de que os pregos dos bens de investimento 
(equipamentos e construgao civil) elevaram-se muito em relagao aos demais pregos da economía. Pires de Souza 
(1996) estudou o tema e concluiu que o aumento dos pregos relativos dos bens de investimento foi muito menor do que 
o que se supoe, e que a divergéncia deve-se ao fato de que o IBGE calculou deflatores implícitos do PIB que diferem 
marcadamente de todos os principáis índices de pregos da economía, inclusive dos pregos de bens de capital. Isto 
significa que o PIB nominal teria sido sistemáticamente subestimado, levando a calcular-se taxas de investimento 
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Tabela 1 
Brasil, Taxas anuais de crescimento do PIB e da Formagáo Bruta de Capital 
Fixo (FBKF), e coeficiente de investimento (FBKF/PIB), médias de períodos 

(a pregos constantes de 1980) 
1971/80 1981/83 1984/89 1990/92 1993 1994 1995 1996 1997 

Taxas anuais 
de crescimento 
do PiB (%) 

8,4 -2,8 4,6 -1,7 4,1 5,8 4,1 3,0 3,3 

Taxas anuais 
de crescimento 
da FBKF (%) 

9,3 -11,5 4,7 -7,1 7,1 12,4 12,9 2,4 12,7 

FBKF/PIB (%) 23,5 19,1 17,1 14,9 14,4 15,3 16,6 16,5 18,0 

Fonte: IBGE 

Comparando-se a expansáo do PIB com a dos investimentos, verifica-se a 
ocorréncia de urna urna variagáo ligeiramente pró-ciclica dos investimentos em dois 
períodos de crescimento do PIB - anos 70s e período 1984-89 - e acentuadamente pró-
cíclica nos dois períodos de recessáo, 1981-93 e 1990-92. Como resultado, a taxa de 
investimento média (como proporgáo do PIB) do período 1990-92 foi 8,6 pontos 
percentuais inferior  á década de 70. No trienio 1993-95, de recuperagáo económica, o 
investimento cresceu bem mais rápidamente que o PIB, verificando-se urna 
reaproximagáo da taxa de investimento aos níveis observados nos anos 80s. Em 1996, 
com o efeito defasado da crise mexicana, os investimentos praticamente estacionaram, 
voltando a dinamizar-se em 1997, quando houve recuperagáo. Neste ano alcangaram 
18% do PIB, que correspondem a um patamar aproximadamente igual á média da década 
de 80 e a urna distáncia de 5,5 pontos percentuais do nivel médío observado nos anos 
70s. 

A tabela 2 mostra urna primeira desagregagáo setorial. Observa-se que em todos 
os grandes grupos de setores houve queda dos investimentos como proporgáo do PIB nos 
anos 80. A excegáo foi construgáo residéncial, em que a queda é muito menos 
pronunciada. 

Na primeira metade dos anos 90 a queda se acentuou. Observa-se que, nesse 
período, os investimentos que deram o dinamismo da economía nos anos setenta - em 
infra-estrutura  e em "tradeables", ou seja, indústria, mineragáo e petróleo - alcangavam 
pouco mais da metade dos níveis registrados nos anos setenta, como proporgáo do PIB, 
registrando-se urna queda de 11,0% a 4,9% do PIB. 

nomináis sistemáticamente super-estimadas. A descoberta de Pires de Souza é animadora, porque implica dizer que os 
requisitos de poupanga e investimento para urna mesma adigáo de capacidade produtiva podem ser menores do que os 
que até aqui se supunha 
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Essa queda, em 6,2 pontos percentuais do PIB nos investimentos em infra-

estrutura,  petróleo, mineragáo e indústria, corresponde a mais de 70% da redugáo 
de 8,7 pontos percentuais do PIB registrada na economía como um todo entre os 
dois períodos (de 23,5% a 14,6%). 

Em conseqüéncia, os setores de ¡nfra-estrutura  e ¡ndústria/mineragao/petróleo 
reduziram sua particípagáo de 47% a 32% do total da formagáo bruta de capital fixo. Isto 
deveu-se tanto á infra-estrutura  (energía elétrica/telecomunicagóes/transportes/ 
saneamento) como aos segmentos de bens "tradeables", ou seja, indústria, mineragáo e 
petróleo (agricultura, turismo e demais produtores desse tipo de bens estáo incluidos em 
"outros"). 

Em boa medida, a recuperagáo na taxa agregada de investimentos no país 
depende do comportamento desses dois conjuntos de segmentos, justamente aqueles 
que estáo analísados nos outros capítulos do presente trabalho.2 

No conjunto do trienio 1995-97, a recuperagáo nos investimentos parece ter 
ficado por conta da indústria de transformagáo  e de outros segmentos comandados 
pelo setor privado, ficando a principal excegáo por conta de telecomunicagóes. As 
indicagóes disponíveis sao de que os investimentos comandados pelo setor 
público teriam permanecido deprimidos em 1995-96 e teriam tido urna primeira 
recuperagáo em 1997. 

As tabelas 3 e 4 avangam um pouco mais em termos da desagregagáo de 
informagóes. 

A primeira délas abre o conjunto "¡nfra-estrutura".  Observa-se que em todos os 
segmentos a retragáo vai-se acentuando com o tempo, e coloca os investimentos no 
período 1990-94 a níveís que variam entre aproximadamente a metade e um tergo dos 
que se realizaram nos anos setenta. 

Relativamente a essa primeira metade dos 90s, os dados relativos a 1995-96 
mostram urna nova queda acentuada no caso de energía elétríca, urna relativa 
estabilidade nos casos de transportes e saneamento, e urna acentuada elevagáo em 
telecomunicagóes, especialmente em 1996. Os dados disponíveis relativos a 1997 indicam 
que o quadro náo sofreu grandes alteragóes nesse último ano. 

A tabela 4 mostra a evolugáo dos investimentos nos principáis segmentos da 
indústria de transformagáo.  Contrastando-se as taxas observadas no trienio 1995-97 com 
as que ocorreram na década de oitenta, observa-se que, á excegáo de 
metalurgia/siderurgia, os segmentos que apresentam comportamento relativamente 

2 Observa-se, também, que a formagáo de capital de "govemos" (escolas, hospltais, administrado pública, armamentos, 
etc) registrou urna pequeña reagao nos anos noventa, relativamente aos anos 80s - em que havia sofrido acentuada 
queda; e que, curiosamente, construgao residencial foi o segmento que apresentou maior resisténcia a queda nos 
últimos quinze anos, náo obstante o notorio colapso do seu padráo de financiamento. 



13 

favorável sao de bens de consumo. Já o conjunto que apresenta comparagáo 
desfavorável com os anos 80s reúne, além da indústria textil, os segmentos de bens 
intermediários e bens de capital (mecánica), ou seja, toda a extensa retaguarda da cadeia 
produtiva industrial brasileira. 

Tabela 2 
Brasil: Formagáo Bruta de Capital Fixo, total e setores selecionados (em % do PIB) 

(a pregos constantes de 1980) 
1971-80 1981-89 1990-94 1995-97 

Indústria de transformagao 4,5 3,2 2,0" 3,3" 
Extrativa mineral 0,2 0,2 0,1 0,1 
Petróleo 0,9 1,0 0,4 0,4 
Infra-estrutura37 5,4* 3,7°' 2,3^ 2,3" 
Subtotal 11,0 8,1 4,8 6,1 
Governos (exceto transportes)'1' 3,1 1,5 1,9 1,7y 

Construgáo residencial 4,8 4,7 4,1 4,1 
Outros0' 4,7 3,5 4,1 5,2 
Total 23,5 17,8 14,9 17,1 

Fonte: elaboragao própria,  com base em IBGE, Eletrobrás,  Petrobrás,  Ministério das Comunicagoes; para 
dados sobre transportes  em 1970/79, Chami Batista (1992), sobre investimentos de empresas federáis  de 
transportes  entre 1980 e 1984, CEEG/IBRE/FGV, demais dados sobre transportes,  IBGE e tabela 3 no que 
se refere  a 1995-97, dados sobre mineragao e indústria de transformagao  sao elaboragao de Renato 
Fonseca (1997), com base em IBGE. 
al investimentos em infra-estrutura  incluem energía elétrica, transportes,  telecomunicagoes e saneamento. 
Correspondem aos investimentos de empresas estatais e de governos, exceto no caso de saneamento, em 
que compreendem os investimentos das estatais (estaduais), mas excluem os investimentos de governos 
(incluidos em "governos"). No caso de energía elétrica, petróleo e telecomunicagoes (fontes Eletrobrás, 
Petrobrás  e Telebrás), os dados sobre investimento correspondem ao conceito de "regime de caixa" e, no 
caso de transportes  e saneamento (fonte IBGE), eles correspondem ao conceito de "regime de 
competéncia". b/ Investimentos do govemo federal  e de governos estaduais e municipais em adminístragao 
pública, escolas, hospitais, armamentos, saneamento, etc; investimentos de governos em transportes  estao 
incluidos em Infra-estrutura. 
d Calculado por residuo. 
di Dados de saneamento, no período 1971-80, correspondem á média de 1975-80. 
el Dados de saneamento, no período 1983-89, correspondem á média do período 1983 a 1885. 
f/  Média de 1992 e 1993, estimativa com base em Fonseca, R (1997). 
g/ Saneamento corresponde á média de 1991/1992 e transportes  corresponde á média de 1990-1993. 
h/ Estimativa CNI/CEPAL (1997), no que se refere  a indústria. 
i/ Hipótese de investimentos em transporte  e saneamento em 1995-97 igual a 1990-94, em % do PIB. 
j/ Hipótese de que participagao de investimentos de govemo em transporte,  no total de investimentos de 
govemo no período 1995-97, seja igual ao do período 1990-94. 

A análise dos determinantes do comportamento dos investimentos em todos esses 
setores, assim como nos de petróleo, mineragáo e infra-estrutura,  é o objeto dos demais 
capítulos do presente trabalho. 
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De um modo geral, a sensagáo deixada pelas cifras  reunidas pode ser de 
algum desconforto.  A elevagáo dos investimentos em setores de bens "tradeables" 
deixa dúvidas sobre a capacidade de ampliar adequadamente a produgáo de divisas 
para enfrentar  o déficit  externo que a economía brasileira enfrenta  ás atuais taxas 
de cambio, situagáo que nao se vé compensada pellos desempenho investidor dos 
setores de petróleo e mineragáo. Do mesmo modo, os baixos níveis dos 
investimentos em infra-estrutura  deixam dúvidas sobre a capacidade de criagáo das 
"externalidades" necessárias á elevagáo da eficiéncia do setor produtivo. 
Voltaremos a esses pontos em diferentes  partes do trabalho. 

Tabela 3 
Brasil: Formagáo Bruta de Capital Fixo, em setores de infra-estrutura 

e em petróleo (em % do PIB)37 

(a pregos constantes de 1980) 
1970/80 1981/89 1990/94 1995 1996f/ 1997 

Energía elétrica 2,10 1,55 0,91 0,52 0,57 0,57 
Telecomunicagóes 0,80 0,43 0,49 0,53 0,79 0,78 
Transportes 2,06 1,49 0,75b/ 0,77d 0,77c/ 0,85 
Saneamento 0,46e/ 0,24f/ 0,19a' 0,10 0,16 0,14 
Total 5,42 3,71 2,34 1,92 2,29 2,34 

Fontes: elaboragao própria,  com base em IBGE, Eletrobrás,  Petrobrás,  Ministério das Comunica goes; para 
dados sobre transportes  em 1970/79, Chami Batista (1992), e sobre investimentos de empresas federáis  de 
transportes  entre 1980 e 1984, CEEG/IBRE/FGV, demais dados sobre transportes  entre 1980 e 1994, IBGE, 
dados sobre transportes  em 1995-96 extrapolados a partir  de Rigolon e Piccinini (1998), que usaram SEST, 
MPO/SPA e BNDES; e dados sobre transportes  em 1997 extrapolados a partir  de MPO/SPA; dados sobre 
saneamento, relativos a 1995-96, extraídos de estimativa de Tadeu (1998). 
a/ Taxas de cada setor deflacionadas segundo a razáo entre o deflator  implícito da Formagao Bruta de 
Capital Fixo da economía como um todo e o deflator  implícito do PIB. 
b/Média de 1990 a 1993; 
c/ Hipótese de estabílídade na taxa de investimento nos anos 1995 e 96. Os dados para 1996 sao baseados 
em tabela organizada por Rigolon e Piccinini (1998), alterada de maneíra a incluir investimentos de governos 
estaduais e munícipais, cujos valores foram  estimados a partir  do valor dos investimentos federáis,  segundo 
critério  da relagao entre investimentos de governos federáis  e governos estaduais e munícipais na média do 
período 1980-93.. 
d/ Hipótese de que os investimentos fora  da órbita do governo federal  mantiveram-se estáveis como 
proporgáo do PIB, aos níveis de 1996; Ampliagao dos investimentos do governo federal  obtidos em 
MPO/SPA, 
e/Média de 1975 a 1980. 
f/Média  de 1983 a 1985. 
g/ Média de 1991/1992/1995/1996. 
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Tabela 4 

Taxas de Investimento fixo na indústria de transformagáo 
(em % do PIB), 1970/88 (médias) e 1995-97* 

(a pregos constantes de 1980) 
1971-80 1981-88 1995-97 

Siderurgia/Metalurgia 0,70 0,77 0,75 
Material de transporte 0,42 0,21 0,44 
Alimentos 0,52 0,31 0,37 
Material elétrico e eletrónico 0,21 0,14 0,15 
Plásticos 0,10 0,09 0,12 
Farmacéutica 0,08 0,02 0,06 
Subtotal 2,03 1,54 1,89 
Química 0,63 0,53 0,33 
Mecánica 0,37 0,21 0,17 
Náo-metálicos 0,30 0,18 0,13 
Papel e celulose 0,17 0,13 0,10 
Textil 0,29 0,16 0,19 
Borracha 0,06 0,03 0,03 
Subtotal 1,82 1,24 0,95 
Outrosb/ 0,66 0,44 0,45 
TOTAL 4,51 3,22 3,29 

Fonte: Rfonseca (1997), relativamente a 1971-88, e elaboragao própria,  com base em CNI/CEPAL (1997), 
relativamente a 1995-97. 

2.3. Requisitos e intengoes de investimento 

i. A nivel agregado: especulagoes sobre os requisitos de investimento 

A fórmula a que os economistas recorrem para estimar os requisitos de 
investimento para sustentar o crescimento económico é: Y=*/k, em que Y é a taxa de 
expansáo do produto, * é a taxa de poupanca (em equilibrio, igual á taxa de investimento) 
e k a relagáo capital-produto da economía. 

A tendencia de comportamento na relagáo capital-produto estimada para o 
passado é a informagáo utilizada para projetar essa mesma relagáo no futuro. Ela permite 
a estimativa das taxas de poupanga e investimento requeridas pela economía diante de 
diferentes hipóteses de taxa de expansáo do produto, ou, více-versa, a estimativa da 
capacidade de expansáo da economía diante de diferentes cenários de disponibilidade de 
poupanga e realizagáo de investimento. 

Por várias razóes recomenda-se cautela no uso da relagáo capital-produto do 
passado, para efeito de projegóes. Náo apenas reconhecem-se dificuldades de 
mensuragáo do estoque de capital utilizado no passado, como a observagáo sobre os 
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requisitos históricos de adigáo de capital para a produgáo de urna determinada quantidade 
adicional de produto nao permite que se projetem, de forma irrestrita, as exigencias de 
adigáo de capital para idéntica expansáo na produgáo. 

A ressalva serve para qualquer economía. No caso da economía brasileira, pode-se 
pensar em pelo menos tres recomendagóes de máxima cautela no que se refere  a 
extrapolagóes, para o futuro, do comportamento passado. 

Primeiro, as projegoes necessariamente incorporam o comportamento da relagáo 
capital-produto durante os últimos quinze anos, os quais, por terem sido de relativa 
estagnagáo, podem distorcer as projegoes para períodos em que se espera recuperar o 
crescimento económico. Urna economía que cresce, digamos, a 5% ou 6% ao ano, 
provavelmente imprime urna eficiencia a seu estoque de capital e, sobretudo, a seu 
investimento, muito superior a urna economía estagnada. O anterior é válido mesmo 
quando se faz o devido descontó para o grau de ocupagáo da capacidade produtiva. 

Segundo, as exigéncías estruturais do passado podem ter-se alterado 
radicalmente, urna vez que o auge do processo de urbanizagáo/industríalizagáo parece já 
ter sido ultrapassado. Isto pode significar que pode ter-se esgotado a tendencia á 
persistente elevagáo na relagáo capital-produto incremental observada ñas décadas de 
setenta e oitenta - médías de, respectivamente, 2,8 e 4,0, contra média de 1,9 nos anos 
cinqüenta e sessenta. 

Terceiro, há urna série de outros elementos que podem concorrer para alteragóes 
substanciáis na relagáo capital-produto, para elevá-la ou reduzí-la. Por exemplo, entre os 
que tendem a reduzí-la, vale mencionar a possibilidade de que venha a ocorrer melhoria 
de eficiencia na realizagáo dos projetos de investimento, devido ao novo marco 
regulatório, e que venha a contar-se com um barateamento no custo dos bens de capital, 
devido á combinagáo entre abertura da economía e tendencia internacional á queda nos 
pregos desses bens. E, entre os que tendem a elevá-la, está, por exemplo, o progresso 
técnico mundial intensivo em capital, e a elevagáo brasileira de salários em relagáo aos 
pregos dos bens de capital, que somam-se na diregáo da intensificagáo da relagáo capital-
trabalho, com conseqüéncias de possível elevagáo na relagáo capital-produto. 

Cautelas á parte, o que seria urna aposta razoável sobre a taxa de investimento da 
economía brasileira que permitiría um crescimento sustentado de, digamos, 6% ao ano? 

Sáo escassos os cálculos recentes que permitem estimar os requisitos de 
investimento para o crescimento da economía brasileira. Os dois mais recentes sáo o de 
Hofman (1995) e o de Pinheiro (1996). O primeiro apresenta exigencias de investimento 
particularmente elevados: Um crescimento de 6% ao ano exigiría urna taxa de 
investimento de cerca de 26 % do PIB.3 

3 Informagáo de Hofman a partir de sua base de dados. Essa estimativa está por detrás dos números que compuseram a 
estimativa da CEPAL (1996) relativa á relagao capital-produto para a América Latina (cerca de 26, também). 
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Os resultados encontrados por Plnhelro sao menos pesslmistas, em termos de 

esforgo de Investimento exigido. Tomando por base as relagóes capital-produto 
encontradas no período 1991-94, relativas a trés diferentes hipóteses de taxas de 
depreciagáo, o autor apresentou a projegáo sobre relagáo capital-produto e taxas de 
crescimento do PIB potencial reproduzida na Tabela 6. Taxas de investimento de 20% ao 
ano víabilizam um crescimento de 4,7% ao ano, na pior das hipóteses consideradas, e de 
5,9% ao ano, na melhor délas. Como a taxa de investimento encontra-se, atualmente, em 
cerca de 16% do PIB, isto significa exigencia de elevagáo na taxa de investimento, em 
cerca de quatro pontos do PIB na taxa de investimento. 

Tabela 5 
Relagáo Capital-Produto e taxas de crescimento do PIB potencial37 

Hipótese de taxa de depreciagáo Taxa de crecimento do PIB poténcialb/ 

l/Y= 0.16 l/Y= 0.20 l/Y=0.25 l/Y=0.30 
0.01 3.6 4.7 6.1 7.6 
0.02 3.8 5.3 7.1 9.0 
0.03 4.1 5.9 8.1 0.3 

Fonte: Pinheiro, A.C.(1996, p.29). 
a/ Taxas de investimento a pregos constantes de 1980; utilizagao de capacidade fixada em 94%. 
b/ Usando a relagao capital produto de 1991-94. 

ii. Metas aovernamentais de investimento em infra-estrutura  e petróleo para o 
período 1996-1999. 

Os critérios de programagao adotados pelas autoridades envolvidas no 
planejamento, financiamento e realizagáo dos investimentos no Brasil, estáo relacionados 
a "metas físicas" específicas de cada setor, definidas como fungáo de resultados 
considerados, ao mesmo tempo, desejáveis, para evitar estrangulamentos de oferta, e 
viáveis, do ponto de vista de financiamento. 

No caso de energía elétrica, definem-se as quantídades anuais de adigáo de oferta 
de "megawatts" necessários para minimizar riscos de déficit enérgetico; no de 
telecomunicagoes, os investimentos sao apresentados como fungáo de metas de 
expansáo do número de termináis telefónicos e de outros servigos: no de transportes, 
definem-se as metas em fungáo de quilómetros de rodovia por reparar ou construir, ou de 
quilómetros de malha ferroviaria  a serem contruidos, recuperados e/ou modernizados: no 
de saneamento definem-se principalmente pelos critérios de extensáo e manutengáo das 
redes de água e esgoto, e pela despoluigáo de ríos e bahías; e, no de petróleo, definem-
se principalmente com vistas a quantidades de barris/dia que se deseja produzir, retinar e 
transportar em territorio nacional. 

A tabela 6 condensa as informagóes que as autoridades de governo e de empresas 
estatais colocaram á disposigáo do público, relativas a metas físicas e a valores dos 
investimentos programados. 
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Tabela 6 

Programagáo de investimentos nos setores de infra-estrutura  e petróleo: 
Valores e metas, periodo 1996-1999 

SETOR 
(E FONTE DA INFORMAQÁO) 

METAS EM 
R$ BILHOES DE 
1995a' 

PRINCIPAIS METAS FÍSICAS 

Petróleo e Gás 
(Petrobrásf 

17,2 Elevagáo da produgáo de petróleo a 1.4 millhóes de 
barris/día  (830 mil em 1995) e de gás de 42.9 milhoes 
de m3/dia (34.9 m3/dia em 1995) e elevagáo da 
capacidade de refino  a 2 milhoes de barris/dia  (1,5 em 
1995) 

Energía 
(Eletrobrás) 

24.1 Ampliagáo da potencia instalada em 17.4 mil MW (de 
55 a 72.4 mil MW) e interiigagao dos sistemas N/NE e 
Su l/Sudeste/Centro-Óeste 

Telecomunic. 
(Telebrás) 

32.7 Acréscimos em telefonía fixa e móvel de 14.3 milhoes a 
24.7 milhoes de acessos e de 1.9 a 9.6 milhoes 
acessos, respectivamente, em telefones públicos de 
400 a 800, mil, e em número de usuários de 
comunicagao de dados, de 1.5 a 6.5 milhoes; 

Transportes 
(Ministério do Planejamento 
Plano Plurianual 1996-1999 
ABDIB e estimativa própria) 

so.s^ Restauragao de 20 mil Km e construgáo/Duplicagáo de 
3.8 mil km de rodovías federáis,  recuperagáo da malha 
ferrovíária,  19 projetos de ampliagáo/ recuperagáo de 
portos/hídrovías,  projetos estaduais de recuperagáo e 
construgáo de rodovías. 

Saneamento 
(Ministério do Planejamento 
Plano Plurianual 1996-1999) 

9.5 Acréscimo de ligagáo de água, esgoto e coleta de lixo 
a, respectivamente, 3.9, 4.5 e 3.1 milhoes de domicilios 
(dos atuais 29.7, 23.3 e 28.1 milhoes de domicilios, 
respectivamente), despoluigáo de ríos e baías. 

TOTAL 114.3 
Fontes: Eletrobrás,  Petrobrás,  Telebrás, Ministério do Planejamento e Ornamento e ABDIB. 
al As informagoes  disponíveis das distintas fontes foram  uniformizadas  a pregos constantes de 1995. 
b/ Inclui projeto de gasoduto Brasil/Bolívia, de R$ 1.65 bilhoes em 1996-1999, segundo informagáo  do Plano Plurianual 
de Investimentos do Ministério do Planejamento e Orgamento. 
d Soma de: i) projetos de governo federal  contidos no Plano Plurianual do Ministério do Planejamento e Orgamento, 
equivalentes a RS$ 13.4 bilhoes; ii) projetos de empresas estatais (federáis  e estaduais) contidos no Banco de dados 
da Associagáo Brasileira  de Indústrias de Base, ABDIB, excetuando-se os que estáo no Plano Plurianual (e incluindo-
se apenas os que a ABDIB classificou como "atuais" e como "viáveis"), equivalentes a RS$ 6.3 bilhoes (Observe-se 
que esse valor pode estar algo superestimado no que se refere  a programagáo de 1996/1999, já que urna fragáo 
(pequeña) dos projetos atuais já foi  realizada antes de 1996, e alguns dos projetos "viáveis" podem nao ter previsao de 
realizagao total durante o período; iii) estimativa de que o valor dos investimentos de governos estaduais e munícipais, 
no período 1996-99, alcancará a mesma proporgáo do investimento do governo federal  que verificou-se  no periodo 
1970-94; estimativa de crescímento do PIB de 1,0% em 1998 e de 3% em 1999. 

A tabela 7 permite relativizar o esforgo necessário de poupanga e investimento para 
cumprir essas metas, através com urna comparagao ao que ocorreu no período de 
máximo esforgo de acumulagáo, a década de 70. Verifica-se que o esforgo requerido para 
alcangar as metas acima resumidas é muito inferior  ao que foi exigido nos últimos 25 
anos. Entre os cinco setores contemplados, apenas no caso de telecomunicagóes o 
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esforgo relativo de acumulagáo no período 1996-99 seria maior do que o que se registrou 
nos 25 anos anteriores4. 

Tabela 7 
Brasil: Formagáo Bruta de Capital Fixo, em setores de infra-estrutura 

e em petróleo (em % do PIB): 1970-1980,1981-95 e metas para 1996-1999 

(a pregos constantes de 1980) 
1970-1980 1981-1995 Metas anuais 1996-9937 

Petróleo"' 0.97 0.67 0.48 
Energía elétrica 2.08 1.20 0.67 
Telecomunicagóes 0.75 0.45 0.92 
Transportes 1.99 1.18 0.86" 
Saneamento 0.43 0.23 0.27 
TOTAL 6.21 4.41 3.20 

Fontes: tabelas 3 e 6. 
a/ Procedimentos: i) supóe-se que no período 1996-1999 o deflator  de formagao  bruta de capital fixo e o 
deflator  do PIB evoluem de forma  idéntica; ii) as informagoes  disponíveis das distintas fontes foram 
uniformizadas  a pregos constantes de 1995, e depois levadas a pregos constantes de 1980; iii) supoe-se um 
crescimento do PIB de 1,0% em 1998 e de 2% em 1999. 
b/ Inclusive refino  e transporte. 
d Ver observagoes na tabela 6. 
dI Ver observagoes na tabela 3. 
el Dado relativo a 1996. 

Como é obvio, o breve exercício aquí realizado corresponde a urna primeirissima 
aproximagáo ao problema. Um exercício de comparagáo entre investimentos e realizagóes 
físicas (aumento de capacidade produtiva) de um período de quatro anos, como o de 
1996-1999, com a de um período de 25 anos é, no mínimo, muito pouco rigoroso. 
Primeira, porque o aumento da capacidade produtiva nesses quatro anos é beneficiário 
dos investimentos do passado (o caso da exploragáo de petroleo é exemplar) e, segundo, 
porque o aumento da capacidade produtiva, depois desses quatro anos, depende de que 
estejam sendo realizados investimentos que náo renderáo nenhum aumento durante o 
período (de novo, o caso do petroleo é exemplar). 

Ou seja, para saber se as metas previstas satisfazem ás exigencias de crescimento 
económico no longo prazo, haveria que ter presente um exercício de projegóes de oferta e 
demanda e consideragóes de prazo de utilizagáo do estoque de capital que náo foram 
feitos. 

4 Para evitar confusáo com as demais tabelas, os números sao mantidos a pregos constantes de 1980, ainda que o 
critério relevante para o exercício pretendido seja o de pregos correntes. De acordo com nossos cálculos, a 
utilizagao desse outro critério náo altera de modo significativo o resultado, ou seja, mesmo quando o cálculo é feito 
a pregos correntes, o esforgo de poupanga necessário para satisfazer as metas seria muito menor do que no 
passado. 
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Feita a ressalva, isto é, tendo-se presente os riscos da comparagáo, observe-se 

que as informagoes apresentadas nos quadros 6 e 7 dáo margem a otimismo. Dizem-nos 
que: 

i. para ampliar em 73% a capacidade em telefonía tradicional e mais que dobrar em outros 
servigos de telecomunicagóes, basta investir, por quatro anos, 1,06% do PIB, o que 
contrasta com todo o investimento acumulado durante vinte e seis anos (a urna taxa 
média de 0,60 % do PIB ao ano), ou seja, com todo o investimento realizado no período 
em que construiu-se boa parte da rede telefónica atualmente instalada; 

ii. para ampliar, entre 1995 e 1999, em 17.4 mil MW a capacidade de geragáo, 
transmissáo e distribuigáo de energía elétrica, basta investir por quatro anos 0,7% do 
PIB. Observe-se que entre 1970 e 1995 a capacidade instalada expandiu-se de cerca 
de 12 mil MW a cerca de 55 mil MW (ou seja, em aproximadamente 43 mil MW), 
consumindo, durante esses 26 anos, urna média de 1,63% do PIB; 

iii. para alcangar, em 1999, urna produgáo de petróleo 69% superior á de 1995 e urna 
capacidade de refino 33% superior á desse ano, basta investir 0,44% do PIB, ou seja, 
pouco mais do que vem sendo investido nos últimos anos, e aproximadamente a 
metade do que foi necessário durante os anos setenta e inicio dos oitenta; 

iv. nesta fase da economía brasileira em que a malha de transportes requer mais 
manutengáo e recuperagáo do que novas vías, um investimento de 0,9% do PIB 
parece ser suficiente para cobrir os requisitos mínimos de infra-estrutura  de 
transportes; isto contrasta com os 1,63% do PIB investidos, em média, durante o 
período 1970-1993, em que se deu a construgáo de parte significativa da malha de 
rodovias e ferrovias  hoje existente no Brasil; e 

v. para ampliar o número de casas assístidas por redes de água, esgoto e coleta de lixo 
em, respectivamente, 13%, 19% e 11%, e para tocar as obras consideradas de maior 
urgencia em saneamento de rios e baías, sáo necessários 0,27% do PIB, contra 0,44% 
nos anos 70, período em que se fez considerável expansáo na rede básica de água e 
esgoto. 

Ainda que essas conclusóes náo possam ser estendidas ao futuro de longo prazo 
sem que se adícionem os exercícios de oferta e demanda correspondentes, elas podem 
estar sinalizando para a possibilidade de que, pelo lado da infra-estrutura,  a relagáo 
capital-produto incremental brasileira venha a ser inferior  á que se observou no passado. 
Isso significaría que o investimento em infra-estrutura  produtíva brasileira estaría por colher 
frutos de esforgos anteriores, estaría em fase de "rendimentos crescentes". Bastaría urna 
elevagáo apenas razoável no esforgo de poupanga/ínvestimento, relativamente ao período 
1990-95, para conseguir urna série de avangos fundamentáis na supressáo de pontos de 
estrangulamento físicos, na melhoría da competitívidade sístémica e na geragáo de divisas 
estrangeiras. 
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As causas para o fenómeno seráo abordadas a nivel setorial ñas outras partes do 

trabalho. Podem estar envolvendo, centralmente, tres fatores: progresso técnico nos bens 
de capital (caso típico de telecomunicagoes), maior eficiencia na execugáo dos projetos, e 
o fato de que os anos setenta e parte dos anos oitenta corresponderam a um período de 
"sobrecarga" de investimentos, um período em que se concentraram no tempo parte 
importante da formagáo de capital social básico da economía, "aliviando" o futuro, e 
permitindo a queda de investimentos daí para a frente, como proporgáo do PIB.5 

O raciocinio anterior refere-se  á questáo da relagáo capital-produto de cada setor, 
ou seja, ao valor do investimento necessário para gerar urna unidade adicional de servigos 
de energía, telecomunicagoes, etc. A questáo dos investimentos em infra-estrutura  e seu 
vínculo com as relagoes capital-produto na economia tem abrangéncia mais ampia, 
porque a escassez/abundáncia de infra-estrutura  tem efeitos comprovadamente muito 
fortes sobre a produtividade e o crescimento da economia como um todo.6 

Rigolon e Piccinini (1998) realizaram um exercício de cenários em base a um 
modelo de consistencia macroeconómica, usando parámetros de rendimentos do capital 
em infra-estutura  estimados por Easterly e Rebelo (1993) por Uchimura e Gao (1994), e 
chegaram á conclusáo que a expansáo dos investimentos em infra-estrutura  aliviam as 
restrigóes ao crescimento, ou seja, os "hiatos" fiscal, externo e de poupanga: a) 
considerando um crescimento hipotético de 4,2% ao ano, um investimento adicional de 
US$ 7,5 bilhóes, por seus efeitos sobre a produtividade total de fatores, reduz os 
requisitos de poupanga em US$17,1 bilhóes (US$10,9 bilhóes de poupanga pública e US$ 
5,4 bilhóes de poupanga externa) e tem um efeito positivo sobre a balanga comercial de 
US$5,3 bilhóes (mais US$3,5 bilhóes de exportagóes e menos US$1,8 bilhóes de 
importagóes); b) considerando-se urna taxa de poupanga de 22,2% do PIB, um 
investimento adicional anual de US$ 9 bilhóes em infra-estrutura  eleva a taxa de 
crescimento do PIB de 4,3% para 4,8% ao ano. 

iii. O desempenho de 1996-97 frente as metas: petróleo e infra-estrutura 

A tabela 8 dá urna indicagáo de que a oportunidade histórica de alcanzar 
altos rendimentos com investimentos em petróleo e infra-estrutura  tem sido 
insuficientemente  aproveitada nos últimos anos. Os números mostram que 
bastaría urna adigáo correspondente  a pouco mais de 0.5% do PIB para alcangar as 
metas bastante razoáveis de ampliagáo da infra-estrutura  mínima prevista. 

5 Nao se adiciona aqui a tendencia á queda nos pregos dos bens de capital, porque os números já o incluem, na 
medida em que os cálculos sao feitos a pregos constantes de 1980. Adverte-se, no entanto, para a imprecisáo dos 
exercícios aqui realizados no que diz respeito a pregos, já que nao foram considerados pregos de bens de capital 
setor a setor, por falta de informagoes. 

6 Ver, por exemplo, o estudo de Easterly e Rebelo (1994), que mostram, em estudo "cross-country", que o 
investimento público é correlacionado positivamente com o crescimento económico e com o investimento privado. 
O Banco Mundial (1994) exibe urna correlagao positiva e unitária (cross-country), entre renda per-capita e estoque 
de infra-estrutura. 



22 
Tabela 8 

Brasil: Formagáo Bruta de Capital Fixo, em setores de infra-estrutura  e em petróleo 
(em % do PIB): metas anuais para 1996-1999 e realizagóes em 1996-97" 

(a pregos constantes de 1980) 
Metas anuais ^ e ^ 3 7 Realízagóes em 1996-97 

(médias do bienio) 
(2) 

Petróleo13' 0.48 0,35 
Energía elétrica 0.67 0.57 
Telecomunicagóes 0.92 0.79 
Transportes 0.86* 0.81 
Saneamento 0.27 0.15 
TOTAL 3.20 2.67 

Fontes: tabelas 3 e 6. 
al Procedimentos: i) supóe-se que no período 1996-1999 o deflator  de formagao  bruta de capital fixo e o 
deflator  do PIB evoluem de forma  idéntica; ii) as informagoes  disponíveis das distintas fontes foram 
uniformizadas  a pregos constantes de 1995, e depois levadas a pregos constantes de 1980; iii) supóe-se um 
crescimento do PIB de 1.0% em 1998 e de 3% em 1999; 
bI Inclusive refino  e transporte. 
el Ver observagoes na tabela 6. 
di Ver observagoes na tabela 3. 

O caso da energía elétrica, como se analisa no capítulo correspondente, é talvez o 
mais preocupante, pelas conseqüéncias potenciáis sobre a produtivídade em caso de falta 
de energía. O caso do petróleo relaciona-se a eventuais desperdicios de geragáo de 
divisas através de produgáo e refino no Brasil, algo reconhecidamente de grande 
releváncia para o éxito do modelo macroeconómico de "áncora cambial". O cumprimento 
das metas origináis exige que o valor médio dos investimentos no bienio 1998-1999 sejam 
60% superiores ao bienio 1996-97 no caso da energía elétrica e 77% no do petróleo/gás. 

Verifica-se, ainda, que houve forte expansáo nos investimentos em 
telecomunicagóes em 1996 e1997, relativamente a 1995 e que houve urna grande 
aproximagáo á meta que objetiva elevar os investimentos a um "record" histórico no 
período 1996-99. O cumprimento dessa meta exige, porém, que os investimentos no 
bienio 1997-98 sejam, em média, um tergo superiores aos que foram realizados no bienio 
1996-97. 

Por último, as metas para os setores de transportes e saneamento também náo 
estáo sendo alcangadas. Em ambos os casos, e especialmente em saneamento, o 
desempenho em 1997 parece ter sido bem superior ao de 1997, mas ainda assim bem 
aquém das metas previstas. 
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iv. As ordens de grandeza das "intengóes" de investimento na indústria de 

transformagáo 

Nos anos recentes abundaram noticias nos jomáis brasileiros sobre intengóes de 
investimento. Como é obvio, as centenas ou milhares de informagoes ¡soladas tém 
escassa validade para o entendimento do processo de investimentos no país, a menos 
que sejam processadas e organizadas. 

A jornalista Angela Bittencourt constituiu urna Base de Dados com este fim. Seu 
valioso material permite somar, relativamente a ¡ntengóes manifestadas para o período 
1996-99 na indústria de transformagáo,  um valor médio anual da ordem de US$38 bilhóes. 

Caso fossem realizados, esses investimentos teriam superado, como proporgáo do 
PIB, a marca dos anos 70s. Há, claro, reconhecidamente, urna distáncia entre intengóes 
e realizagóes.7 Nossa estimativa de investimento realizado (baseada em CNI/CEPAL, 
1997) nos dá um valor médio de US$ 23 bilhóes para o trienio 1995-97, o que significa um 
valor de investimentos realizados da ordem de 60% daqueles projetados. 

Um segundo esforgo de sistematizagáo de intengóes de investimento na indústria 
de transformagáo é o que realiza, desde 1996, anualmente, o Ministério da Indústria e do 
Comércio.8 Sua abrangéncia em 1996 era menor do que a do Banco de dados de 
Bittencourt, porquanto apenas registrava investimentos superiores a US$ 10 milhóes. 
Segundo essa fonte, em 1996 as previsóes de investimento na indústria de transformagáo 
(incluidos os investimentos em curso) no período 1995-2000 montavam a US$ 53,8 
bilhóes, ou seja, urna média de US$ 9,0 bilhóes anuais. Em 1997, já com urna 
abrangéncia mais ampia - investimentos de mais de US$ 5 milhóes - o valor alcangava 
US$ 112,8 milhóes no período de 1997 a 2000, ou seja, urna média de US$ 28,2 bilhóes 
anuais. Essa última cifra sitúa-se num nivel mais próximo aos valores que chegamos em 
nossa estimativa.9 

7 É interessante assinalar que esse "clima favorável" de intengóes de retomada de investimentos em 1996 encontra 
confirmagáo ñas séries da Sondagem Conjuntural da Fundagáo Getúlio Vargas. De acordo com essa fonte, a indústria 
de transformagáo,  tomada em seu conjunto, intencionava expandir sua capacidade no ano de 1996 em 14%, 
contrastando com a intengáo de expandi-la em 6% no ano de 1995 e em apenas 2%, na média do período 1988-1994 
(Pires de Souza, 1996). 

8 Urna terceira fonte de informagoes relevante é o Banco de Dados da ABDIB, a qual, relativamente á indústria de 
transformagáo,  está limitada aos setores da indústria dita "de base" (esséncialmente cimento, química, siderurgia e 
papel/celulose) 

9 Convém observar que, em nenhum caso é possível fazer a relagáo direta entre esforgo de investimento e ampliagáo de 
capacidade produtiva, e economía potencial de divisas. Por essa razáo, ainda quando se estima corretamente o valor 
dos investimentos projetados ou realizados, pouco conhecimento se pode adicionar com relagáo á variavel que mais 
atrai a atengáo dos macroeconomistas sobre o processo de investimentos em bens "tradeables", ou seja, o impacto 
sobre a balanga comercial. Falta, no Brasil, um estudo que projete as tendencias da balanga comercial com base náo só 
em elasticidades renda e prego da demanda desses bens, mas também de projegoes sobre a expansáo da capacidade 
podutiva promovida pelos investimentos. 
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Para concluir a apresentagáo dos numeras relevantes á discussáo do processo de 
investimento brasileiro nos últimos anos, apresentam-se, ñas tabela 8 e 9, as cifras 
relativas a investimento estrangeiro direto (IED) e a privatizagoes. 

O crescimento do investimento estrangeiro direto nos anos recentes foi explosivo. 
Incluindo-se entradas mais reinvestimentos (e excluindo-se aplicagoes de portfolio) o valor 
eleva-se de urna média anual de cerca de US$ 1,1 bilhoes em 1990-94 a US$ 4,3 bilhoes 
em 1995, a US$ 9,9 bilhoes em 1996 e a US$ 17,1 bilhoes em 1997. 

A tabela 8 mostra a evolugao do IED como proporgáo do PIB e da Formagáo Bruta 
de capital fixo, o investimento direto atinge em 1997 um nivel mais que duas vezes 
superior á média do final dos anos setenta. 

Tabela 8 
Investimento estrangeiro  direto (IED) como proporgáo do PIB e da Formagáo 

Bruta de Capital Fixo (FBKF), 1978-9737 

IED/PIB IED/FBKF 
1978-80 0,89 3,88 
1981-89 0,44 2,04 
1990-94 0,20 1,03 
1995 0,93 4,83 
1996 1,32 6,94 
1997 2,19 10,96 

Fontes: elaborado com base em Banco Central e Giambiagi e Reís 
(1997) 
a/ Inclusive reinvestimentos, exclusive portfolio;  Hipótese de 
investimentos em "portfolio"(Bolsas)  igual a zero, entre 1978 e 1996, 
para os quais nao se dispoe de dados. 

Os números mostram que, até recentemente, as ordens de grandeza do IED foram 
reduzidas, quando comparadas ao PIB e á formagáo bruta de capital fixo. Sugerem, urna 
vez mais, o reconhecido conceito de que o aporte de capital externo direto tem relevancia 
qualitativa sobre a economía (sofisticagáo do parque produtivo domestico, efeitos sobre a 
balanga comercial,etc) mas sua particípagáo nos investimentos fixos totais da economía 
tende a ser reduzido. 

Á primeira vista, as cifras dos anos 1995-97 poderiam, erróneamente, sugerir algo 
mais, ou seja, que na fase atual o impacto sobre a formagáo de capital agregada pode 
estar sendo significativo. 
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Infelizmente, nao se dispoe de dados que permitam verificar  a natureza da 
aplicagáo do capital entrante. Mas há que ter presente que os valores representam um 
fluxo financeiro, com variadas destinagóes, distribuindo-se principalmente entre 
privatizagóes, "take-overs", reforgo de capital de giro e investimentos fixos propriamente 
ditos. 

Alguma parte desse crescimento deve-se, sem dúvida, á recuperagao dos 
investimentos fixos associados á estabilizagáo e á recuperagáo do crescimento a partir de 
1993. Esta, conforme se analisa no capítulo correspondente á industria, favoreceu 
especialmente os segmentos da economia do país em que predominam empresas 
multinacionais. Mas o mais provável é que a maior fatia relacione-se á soma entre compra 
de empresas estatais10, "take-overs" de empresas privadas - particularmente intensas no 
periodo 1995 -97, em segmentos tais como auto-pegas, alimentos e eletrodomesticos, e 
privatizagóes e reforgo de capital de giro das empresas estrangeiras que operam no país, 
associado ás altas taxas de juros internas. 

Por último, as cifras relativas a privatizagáo e a leiloes de concessáo ao setor 
privado nos anos 90s estáo apresentadas na tabela 9. Incluem o historico até 1997 e urna 
previsáo para o bienio 1998-99. 

O exercicio de previsáo deve-se, em primeira lugar, ao temor de que de que o 
"funding" privado para realizar os investimentos desejáveis em infra-estrutura  se vejam 
prejudicado pelo volume de privatizagóes - ou seja, que o volumoso comprometimento de 
recursos com a compra de estatais retarde empreendimentos privados em novos 
investimentos fixos. E, segundo, deve-se á preocupagáo de que a forte concentragáo 
temporal das privatizagóes sobrecarregue o mercado reduzindo o valor das vendas. 

De fato, observa-se no exercicio da tabela 9 (última coluna) que, nos setores de 
energía elétrica e telecomunicagoes, que absorvem a maior parte das privatizagóes, o 
valor previsto de venda das estatais supera o valor dos investimentos fixos projetados no 
planejamento indicativo governamental, especialmente em energía elétrica. Isto langa 
preocupagóes sobre a disponibilidade de recursos para novos investimentos fixos no setor 
por parte dos investidores privados, que tenderáo, supoe-se, a dar preferencia  a compra 
de ativos existentes vis a vis a realizagáo de novos investimentos. 

Com relagáo ao prego das vendas, é interessante notar que, se os investimentos 
em energia/telecomunicagóes/transportes/saneamento alcangarem o valor projetado para 
1998-1999, teráo superado o valor total das privatizagóes realizadas em todos os países 
em desenvolvimiento durante o período 1988-9511. Em que pese o fato de que os pregos 
alcangados nos leiloes em 1997 superaram as expectativas, cabe perguntar-se se a 

1 0 De acordo a um calculo recente, cerca de 40% da entrada de capital estrangeiro estaña associada a privatizagóes 
(Barros, 1997). 

11 O valor total das privatizagóes (execetuando-se petróleo) no conjunto de países em desenvolvimento foi, segundo 
a UNCTAD, de cerca de US$ 40 bilhóes, sendo metade de capitais nacionais e a outra metade de capitais 
estrangeiras (UNCTAD, 1996). 
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concentragáo temporal das vendas em 1998-99 nao seria exagerada, em termos de 
obtengáo de bons resultados fiscais. 

Tabela 9 
Valor das privatizagoes e concessoes públicas ao setor privado: em dólares e como 
% dos investimentos do setor, 1990-94,1995-97, previsao 1998-99, e previsao 1998-

99 como percentagem das metas governametais de investimento fixo 

Valor das privatizagoes 
em US$ bilhóes 

Valor das privatizagoes como 
% dos investimentos fixos 

1991-94 1995-97 Prevísáo 
1998-99 

1991-94 1995-97 Previsáo 
1998-99 
"metas"37 

Indústria 8,2 0,8 0,0 15,7 1,1 0,0 
Mineragáo 0,0 3,1 0,0 0,0 172,0 0,0 
Petróleo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Subtotal 8,2 3,9 0,0 15,7 4,6 0,0 
Energía El. 0,0 13,7 30,0 0,0 102,8 230,8 
Telecomun. 0,0 4,6 17,0 0,0 25,5 110,0 
Transportes 0,0 2,0b/ 3,0d 0,0 11,9 20,0 
Saneamento 0,0 0,1 0,1 0,0 2,0 1,0 
Subtotal 0,0 20,4 50,1 0,0 60,6 102,0 
Fonte: elaboragao própria,  em base a dados de privatizagoes de BNDES (Ver BNDES, 1997,1998), 
projegoes de Bacha (1997) e outras estimativas, e fontes da tabela 6. 
al Valores incluem pagamentos em moeda corrente  e em títulos. 
b/ Previsao de privatizagoes em 1998 e 1999 como % das metas governamentais de investimento para 
esses anos. 

el Fepasa = 1 bilháo, concessoes em portos = 1 bilháo e concessóes de rodovias = 1 bilháo. 
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INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA BRASILEIRA DEPOIS DA ABERTURA 
E DO REAL: o mini-ciclo de modernizagóes, 1995-97 

Ricardo  Bielschowsky1 

3.1. INTRODUQÁO 

3.1.1. Conteúdo 

Este texto relata os resultados de urna investigagáo sobre os 
determinantes da formagáo de capital fixo na indústria manufatureira  brasileira 
no período 1995 a 1997. 

A escolha do período deve-se ao interesse de verificar  o comportamento 
da acumulagáo de capital depois de duas ocorréncias que alteraram 
profundamente a lógica do investimento na indústria: a finalizagáo, em 1994, do 
calendário básico de abertura e de liberalizagáo, e a implantagáo do plano de 
estabilizagao - o Plano Real - em julho de 1994. Como se sabe, o Plano Real foi 
um marco na evolugáo da economía brasileira, ao interromper a megainflagáo 
que a castígava desde 1987, desorientando a alocagáo de recursos e 
restringindo os investimentos. 

Na segáo 3.2 sumarizam-se as mudangas no marco regulatório da 
atividade industrial, faz-se urna brevíssima apresentagáo estilizada dos 
elementos do quadro macroeconómico que mais afetam essa atividade, e 
descreve-se, de forma igualmente sumária, os principáis indicadores sobre a 
evolugáo do setor industrial nos anos recentes. Ou seja, apresentam-se os trés 
elementos que definiram o contexto no qual se inseríu o investimento industrial. 

Na segáo 3.3 apresenta-se urna análise dos investimentos da indústria de 
transformagáo vista em seu conjunto. O argumento principal é o de que ocorreu 
um "mini-ciclo de modernizagóes", viabilizado pelo fato de que o investimento em 
modernizagáo caracteriza-se por um alto rendimento, suficiente para compensar 
os desincentivos oriundos das condigóes macroeconómicas que prevaleceram 
no período - juros altos, taxas de cámbio valorizadas, e incertezas sobre o futuro 
da economía. 

Na segáo 3.4 faz-se urna análise do dinamismo relativo dos diferentes 
segmentos da indústria de transformagáo em termos de investimento, através de 

1 Este texto foi  concebido a partir  de urna pesquisa CNI/CEPAL, que o autor coordenou em 
colaboragáo com Flávio Castello Branco e José Guilherme dos Reis, da CNI. O autor deseja 
expressar  sua gratidáo a ambos pelo apoio logístico e pelas valiosas e generosas contribuigóes 
no plano intelectual. Deseja igualmente agradecer  a Cézar Medeiros pelo múltiplo apoio, e 
especialmente pela contribuigoes ao entendimento do comportamento do setor siderúrgico. 
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urna tentativa de "hierarquizagáo" desse dinamismo. Além disso, faz urna análise 
dos determinantes dessa hierarquia, examinando-a em termos de relagóes entre 
dinamismo investidor, por um lado, crescimento e rentabilidade e, por outro, 
penetragáo de importagoes e urna série de elementos originados no marco 
regulatório e na organizagáo industrial que concorrem para competitividade dos 
setores. 

Na segáo 3.5 apresenta-se um "panorama" do comportamento dos 
investimentos dos diferentes setores, dinámicos e náo-dinámicos. A análise dos 
determinantes dos investimentos concentra-se nos impactos da evolugáo 
macroeconómica pós-Real e de organizagáo industrial pós-abertura sobre a 
rentabilidade, o crescimento e os investimentos das empresas de cada setor. 

Na segáo 3.6, final, formula-se urna síntese dos resultados encontrados 
em termos de impactos da abertura e do Plano Real sobre o processo de 
investimento na indústria brasileira. Vale antecipar a conclusáo de que, 
inevitavelmente, urna avaliagáo "¡solada" do impacto da abertura sobre os 
investimentos se encontra inviabilizada, pelos efeitos desorientadores das 
condigóes macroeconómicas sobre a alocagáo de recursos na economía, em 
especial a valorizagáo da taxa de cámbio, as elevadas taxas de juros, e as 
incertezas sobre a sustentabilidade do crescimento no modelo de áncora 
cambial. 

Um versáo avangada do trabalho já estava concluida antes da 
instabilizagáo financeira e da introdugáo da política contracionista de novembro 
de 1997. Um dos argumentos centráis já havia sido enunciado muito antes, em 
artigo que os autores do presente texto tiveram a oportunidade de publicar na 
Folha de Sáo Paulo, em 23 de fevereiro  de 1997: 

"(...) Os investimentos estáo sendo programados tendo como 
horizonte temporal prazos relativamente curtos. A fase atual parece 
corresponder a um "mini-ciclo de modernizagóes" e, como tal, seu 
fólego seria intrínsecamente muito reduzido, visto náo ser possível 
prosseguir por muito tempo extraindo rendimentos elevados de 
investimentos relativamente pequeños. 

Assim, seria a "fase fácil", inaugural, de um eventual ciclo de 
investimentos de longo prazo, cujo delineamento náo estaría claro, 
segundo a percepgáo e programagáo das empresas. Para 
confirmar  esse novo ciclo, podem ser necessárias mudangas nos 
estímulos que o setor industrial vem recebendo do quadro 
macroeconómico, mais além da estabilizagáo introduzida pelo 
Plano Real. Entre elas, destacam-se sinais de seguranga com 
relagáo á continuidade do crescimento e ajustes ñas taxas de 
cámbio e de juros (...)". 
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Lamentavelmente, no momento em que o autor "inserta" a citagáo 
anterior num texto já concluido, as dificuldades macroeconómicas parecem 
afastar a hipótese de eventual desdobramento ¡mediato do mini-ciclo de 1995-97 
em um ciclo de investimento mais robusto. Tudo indica que um longo e duro 
período de ajuste se interporá entre o referido  mini-ciclo e um eventual novo 
ciclo de investimento de maior fólego. 

Em termos de crescimento económico, o período examinado teve altos e 
baixos, bastante associados ao "stop and go" derivado da prioridade 
govemamental de administragáo da estabilidade macroeconómica ñas difíceis 
condigóes do modelo de "áncora cambial"Ainda assim, do ponto de vista do 
comportamento dos investidores, o período pode ser visto como um todo 
uniforme devido á continuidade do controle inflacionário e, em termos de 
formagáo de expectativas empresariais favoráveis ao investimento, como um 
período muito "superior" aos sete anos de hiperinflagáo que Ihe antecederam. 
Muito provavelmente, terá sido "superior" também ao período de dificuldades em 
que a economia do país parece ter ingressado a fins de 1997. 

Utilizam-se quatro fontes de informagáo neste documento: i) dados de 
urna pesquisa que realizamos a fins de 1996 junto a 730 empresas de porte 
médio e grande (média de 950 empregados), sobre características e 
determinantes do investimento na indústria entre 1995 e 1999 
(CNI/CEPAL,1997); ii) resultados de entrevistas que fizemos nos meses de maio 
e junho de 1997 com cerca de 40 empresários e especialistas em industria; iii) 
estatísticas do IBGE e de outras instituigoes; iv) resultados apresentados na 
literatura recente sobre indústria no Brasil. 

3.1.2. O contexto macroeconómico 

A questáo da influencia do contexto macroeconómico sobre a decisáo de 
inevstir no período 1995-97 encontra-se abordada no capítulo 1, introdutório ao 
presente livro. Basta-nos, por essa razáo, recordar os principáis elementos ali 
apontados. 

Pelo lado dos aspectos que impactaram favoravelmente a decisáo de 
investir, destacam-se o éxito no controle inflacionário, o aumento nos salários 
reais em cerca de 30%, o restabelecimento de um farto financiamento ao 
consumo de bens duráveis, o barateamento dos bens de capital (sobretudo 
importados) e o fenómeno de "efeito riqueza". 

A decisáo de investir também recebeu da macroeconomia urna série de 
sinais desfavoráveis: o nivel de atividade oscilou fortemente, numa tendencia 
declinante após o auge do ¡mediato pós-Real; o controle inflacionário fez-se com 
a ajuda de forte apreciagáo da taxa de cámbio; o balango de pagamentos em 
transagóes correntes passou de urna situagáo de relativo equilibrio a fortes 
"déficits", o mesmo ocorrendo com as contas públicas, urna tendencia de 
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endividamento acelerado; e as taxas de juros praticadas no Brasil estiveram 
entre as mais altas do mundo. 

3.1.3. Alteragóes no marco regulatório 

Como se sabe, a indústria brasileira passou por um processo de radical 
liberalizagáo durante os anos noventa. Dentre as novas regras do jogo 
introduzidas, no sentido da eliminagáo da intervengáo do Estado no setor, a mais 
impactante foi, evidentemente, a abertura comercial. As outras iniciativas 
relevantes foram as privatizagoes, a eliminagáo de restrigóes á "propriedade 
industrial" (patentes, etc), a introdugáo de novas regras de liberalizagáo do 
investimento estrangeiro, e a eliminagáo de controles de prego e da maioria dos 
subsidios e incentivos fiscais concedidos no passado pelo governo federal. 

Já nos últimos anos da década de noventa, havia sido desenliada a base 
do que se transformou no programa oficial de abertura, adotado em junho de 
1990, através das "Diretrizes Gerais da Política Industrial e de Comércio 
Exterior" (PICE). Aboliam-se praticamente todas as restrigóes quantitativas 
relevantes a ¡mportagóes, e introduzia-se um calendário de redugóes de tarifas 
até dezembro de 1994. O cronograma foi acelerado em 1992, tendo atingido, já 
em 1993, a meta de tarifa média de 14%. Em 1994 houve nova queda, revertida, 
porém, em 1995, quando, depois da crise mexicana, elevaram-se as tarifas de 
alguns setores selecionados, notadamente dos veículos automotores (tabela 1). 

Tabela 1 
Tarifas  de importagáo, 1990-1995 

(em percentagens) 
Datas Média Mediana Intervalo Desvio padráo 
1990 32.2 30 0-105 19.6 
Fevereiro.1991 25.3 25 0 - 8 5 17.4 
Janeiro 1992 21.2 20 0 - 6 5 14.2 
Outubro 1992 16.5 20 0 - 5 5 10.7 
Julho 1993 13.2 12,8 0 - 3 4 6.7 
Dezembro 1994 11.2 9,8 0-24,7 5,9 
Dezembro 1995 13,9 12,8 0- 55,5 9,5 

Fonte: Pinheiro (1996) e Kume (1996) 

Os acontecimentos ligados á crise mexicana e á evolugáo desfavorável 
na balanga comercial levaram o governo brasíleiro a introduzir modificagóes "ad 
hoc" na política de comércio exterior para diferentes segmentos industriáis, 
principalmente elevagóes temporárias de tarifas, devolvendo-as ao nivel médio 
de 14%, equivalente á tarifa externa comum do Mercosul. O momento foi 
aproveitado para conferir  ás montadoras do setor automobilístico um robusto 
pacote de medidas de estímulo, adicionáis ás que haviam recebido anos antes, 
em 1992. Essas modificagóes estaráo sendo mencionadas na segáo 4, em que 
cada segmento estará sendo comentado em separado. 
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O tratado do Mercosul foi implementado e, a partir de janeiro de 1994, 
passou a vigorar tarifa zero entre os mesmos. A lista de excegóes é longa, mas 
em todos os casos a convergencia para a unificagáo completa está devidamente 
negociada e pactada. 

De um modo geral, a abertura do comércio exterior brasileiro foi um 
processo que ocorreu com grande velocidade. Náo convém, na reflexáo sobre 
os efeitos da "rapidez" sobre a competitividade e os investimentos da indústria, 
isolá-los dos que advém do fato de que o momento em que o processo 
transcorreu foi um dos mais infelizes da historia económica brasileira: 
megainflagóes até 1994, forte apreciagáo da taxa de cámbio (ver tabela 2 
abaixo), e forte recessáo em 1990-92. A análise do desempenho da indústria 
brasileira depois da abertura tem que levar em consideragáo a simultaneidade 
desses eventos. O ponto será retomado posteriormente. 

O processo de privatizagáo na indústria foi realizado essencialmente entre 
1992 e 1994. Foram vendidas praticamente todas as estatais importantes na 
petroquímica e na siderurgia, os dois segmentos que concentravam mais de 
90% da presenga do estado como produtor direto na indústria de transformagáo. 

Em 1995 foi votada no Congresso urna lei que eliminou urna série de 
restrigóes á propriedade industrial, destacadamente o impedimento para o 
registro de patentes a fármacos e demais produtos de base bioquímica. 
Simultáneamente, suprimiu-se por decreto a proibigáo de remessas referentes  a 
pagamentos de royalties por marcas e patentes em empresas multinacionais. 

As empresas multinacionais receberam outros estímulos á presenga no 
Brasil. Em 1991 terminou a reserva de mercado para empresas nacionais na 
indústria de informática. Urna emenda constitucional de 1994 eliminou a 
possibilidade legal de estabelecer-se diferenciagáo entre empresas nacionais e 
estrangeiras, com o que as últimas passaram a ter iguais direitos de acesso a 
setores de atividade, a agencias oficiáis de crédito e a incentivos e subsidios 
governamentais. Além disso, houve forte redugáo na tributagáo sobre a remessa 
de lucros. Anteriormente pagavam 25% sobre as remessas até 12% do capital 
registrado, e alíquotas crescentes. A partir daí, passou a vigorar urna alíquota 
única de 15% para quaisquer remessas, sem restrigóes. 

Eliminaram-se por completo os controles de pregos sobre os produtos 
industriáis, depois de algumas décadas de prática continua. A batería de 
subsidios e incentivos do governo federal dirigidos á indústria também foi em 
boa parte eliminada, dando seqüéncia a um processo iniciado já na década dos 
oitenta. Restaram incentivos á Zona Franca de Manaus, e alguns incentivos ao 
setor eletrónico. Como novidade, foram introduzidos, em 1994, incentivos fiscais 
á atividade de pesquisa e desenvolvimento e, muito mais relevante, a isengáo 
de impostos estaduais sobre exportagóes, em 1996. 
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A grande figura nova do quadro institucional da indústria nos últimos dois 
a trés anos, além do já mencionado regime especial para a indústria 
automobilistica, sao os incentivos estaduais e munícipais aos novos 
investimentos, imunes aos controles da OMC. O fenómeno é conhecido pela 
expressáo "guerra fiscal", devido á acirrada disputa entre os diferentes governos 
pela localizagáo das fábricas, traduzidas em generosas ofertas de incentivos dos 
mais variados tipos (térra gratis, isengáo de tributagáo estadual e municipal, 
crédito em bancos estaduais, etc). 

3.1.4. Indicadores de desempenho da indústria de transformagáo 

A tabela 3 mostra indicadores básicos de desempenho da indústria 
brasileira nos anos 90s, que ilustram as quatro características marcantes da 
evolugáo da indústria como um todo, nesse periodo: a) aumento da 
produtividade associado á reestruturagáo com redugáo de emprego, b) baixo 
dinamismo; c) explosáo ñas importagóes, náo acompanhada por elevagoes 
significativas ñas exportagóes, e d) rentabilidade negativa evoluindo para 
escassamente positiva (e contrastando com as elevadas taxas de juros). 

Talvez a característica mais destacada da evolugáo recente da indústria 
brasileira seja o fato de que, mesmo após a conquista da estabilidade de pregos 
proporcionada pelo Plano Real, ainda continuou longe o dinamismo de outras 
épocas. Seu nivel de atividade em 1997 foi praticamente igual ao de 1989, ano 
prévio ao inicio da abertura comercial, e náo muito superior ao de 1980, ano final 
do ciclo de ¡ndustríalizagáo iniciado na década de quarenta, e que teve seu auge 
na década de setenta. Como resultado, a participagáo da indústria no PIB caíu 
de z% a x%, entre 1980 e 1997. 

Nos anos noventa, a indústria teve apenas dois bons anos, 1993 e 1994, 
em que recuperou-se da maior recessáo de sua historia, a do trienio anterior. 
Cresceu, no bienio, os 16% que havía caído no período 1990-92. Em 1995 e 
1996 o crescimento acumulado foi de 2,7%, muito menor do que o crescimento 
do PIB nesse bienio, que foi de 7,2%. Vale notar que enquanto o crescimento 
acumulado do PIB brasileiro, no período 1990-1996, foi de 12,3%, o crescimento 
acumulado da produgáo industrial foi de modestos 1,5%. Há que se advertir que, 
por detrás dessas cifras agregadas existe, como se verá em segáo posterior, 
forte heterogeneídade de comportamentos entre os distintos segmentos do setor 
industrial como, aliás, só acontece em períodos de radical reestruturagáo, como 
o da década dos noventa. 

Urna segunda característica básica da indústria brasileira na presente 
década é a forte elevagáo na produtividade por trabalhador, concomitante á forte 
redugáo no emprego, resultante de um processo de racionalízagáo e 
reestruturagáo nos ámbitos produtivo e administrativo das empresas do setor. 

Segundo o IBGE, o emprego industrial em 1996 correspondeu a dois 
tergos do que se regístrava em 1989 e a pouco mais da metade do que se 
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registrava em 1980. Nesse mesmo contexto, a produtividade por operário (valor 
bruto da produgáo por horas trabalhadas) cresceu com enorme velocidade. 
Segundo os dados do IBGE, ela teria se elevado em nada menos que 54%, 
entre 1989 e 1996.2 

Tabela 3 
Brasil: Indicadores de desempenho do setor industrial, 1971-1996 

PRODUTIVIDADE 
DO TRABALHO 

NIVEL DE 
ATIVIDADE 

COEFICIENTES DE COMERCIO (%) RENTABILIDADE 
DO CAPITAL 
PRÓPRIO (%) 

1989=100 1989=100 
EXPORT/ 
PRODUTO 

(1) 

IMPORT/ 
PRODUTO 

(2) 

EXP-IMP/ 
PRODUTO 

(1)-(2) 

1970 64 39 - - - -

1980 81 92 - - - -

1989 100 100 10,1 4,3 5,8 -

1990 96 91 10,7 6,0 4,7 -6,0 
1991 104 88 13,8 8,1 5,7 -4,6 
1992 108 85 12,2 6,1 6,1 -1,6 
1993 118 92 13,6 8,3 5,3 -0,4 
1994 130 99 13,7 10,2 3,5 8,9 
1995 135 101 14,0 14,6 -0,6 2,9 
1996 153 102 14,5 15,6 -1,1 -

ronte: elaborado com base em IBGE, Gazeta Mercantil e base de dados de Mauricio Mesquita, 
BNDES. 

É interessante notar que em 1995 houve urna desaceleragáo nos ganhos 
de produtividade mas que, em 1996, eles se reaceleraram. É provável que o 
ano de 1995 separe duas fases. Numa primeira, de 1991 a 1994, a 
produtividade teria se elevado pelo intenso processo de racionalizagáo por que 
passou o setor industrial, ao qual nao teriam concorrido, de forma importante, 
tecnologías incorporadas em equipamentos, já que foi um período de escasso 
investimento fixo; na segunda, a partir de 1995, e conforme se argumenta mais 
adiante, os ganhos de produtividade devem estar predominantemente 
associados á incorporagáo de novos equipamentos poupadores de máo-de-obra 
e redutores de custo de um modo geral. 

O período tratado no presente documento é a segunda fase. Vale a pena, 
por isso, antes de prosseguir, recordar que sao muitos os estudos que 
descrevem a primeira fase (por exemplo, Bielschowsky, 1992 e 1994, 
IEI/UNICAMP, 1994, Ferraz e outros, 1995). Esses trabalhos mostram que a 
reestruturagáo foi um processo que teve caráter de emergencia para as 
empresas, determinado pela agudizagáo da crise macroeconómica, e 

2 Há que se ressalvar  que os dados do IBGE apresentam alguns problemas, e podem estar 
superestimando a produtividade. Entre outras imperfeigóes,  estaría o fato de que baseia-se em 
valor bruto da produgáo, o que significa que pode-se estar superestimando o "valor 
agregado", porque as importagoes cresceram muito. 
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confirmado pela percepgáo sobre a irreversibilidade da abertura económica e 
pela valorizagáo da taxa de cámbio. Mostram também que fez-se urna radical 
racionalizagáo do processo produtivo, tendo como objetivos a redugáo de custos 
e o controle da qualidade, e incluindo mecanismos como a desverticalizagáo, a 
especializagáo, a flexibilizagáo e a introdugáo de novas técnicas de gestáo, tais 
como os procedimentos de "qualidade total", "ISO 9000", "just-in-time", etc. 
Argumentam que, comparativamente a outros países, a novidade do caso 
brasileiro náo teria residido na introdugáo dessas estratégias e práticas 
gerenciais e produtivas - no México e na Argentina, por exemplo, processos 
semelhantes tiveram inicio ainda nos anos oitenta - mas na velocidade e 
intensidade com que elas se difundiram ao longo de parte substancial do parque 
industrial nacional.3 Por último, mostram que se, por um lado, a reestruturagáo 
da indústria permitiu a sobrevivencia e conversáo de parte expressiva do parque 
produtivo preexistente, ela também incluíu, por outro, a parcial desaparigáo dos 
segmentos de maior intensidade tecnológica, como os farmacos, os 
componentes eletrónicos e os bens de capital seriados. 

A terceira característica do período foi o péssimo desempenho em termos 
de rentabilidade. Conforme se observa na tabela 3, mesmo com toda a elevagáo 
da produtividade, a rentabilidade foi negativa entre 1990 e 1993, teve urna 
sensível recuperagáo em 1994 - bem aquém, no entanto, das taxas de juros - e 
urna nova piora em 1995. 

A quarta marca característica da evolugáo do setor industrial brasileiro na 
década de noventa foi a substancial elevagáo do coeficiente de importagóes, que 
ultrapassa o coeficiente exportado em 1995. 

A título de ilustragáo, a tabela 4 mostra como o fenómeno se traduziu em 
termos da evolugáo dos valores do comércio exterior. Como se vé, ocorre urna 
inversáo do saldo comercial, que cai de quase 12 bilhóes de dólares positivos na 
média do período 1989-93 para 2 bilhóes negativos na média do biénio 1995-
1996.4 Por detrás desse processo esteve, como se sabe, a combinagáo entre 
abertura comercial, valorizagáo cambial e aumento da demanda interna, 
resultante da recuperagáo económica a partir de 1993, e de melhorias salaríais e 
expansáo do financiamento ao consumo, provocadas a partir do Plano Real. 

3 O mencionado estudo de Bielschowsky identifica um momento preciso para a tomada de 
decisáo de racionalizar:  o segundo semestre de 1990. A maior parte das 55 grandes empresas 
transnacionais que entrevistou a fins de 1991/início de 1992 coincidiu ñas datas. 

4 A pregos correntes,  entre 1989 e 1996, as importagóes cresceram em média a urna taxa de 
19% ao ano - de 11,2 para 37,3 bilhóes de dólares, sendo que a principal expansáo se deu 
entre 1993 e 1996. Ao mesmo tempo, as exportagóes expandiram a urna taxa bem modesta, 
4% ao ano, entre 89 e 96 
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Tabela 4 
Comércio exterior  da indústria brasileira,  1989-96 

(US$ bilhoes correntes) 
Exportagáo Importagáo Saldo 

1989 26,3 11,2 15,1 
1990 22,5 12,6 9,9 
1991 22,6 13,2 9,4 
1992 26,2 13,0 13,2 
1993 28,2 17,3 10,9 
1994 30,7 22,9 7,8 
1995 34,3 35,8 -1,5 
1996 34,7 37,3 -2,6 

Fonte: Moreira e Correa - Abertura  Comercial e indústria - o que se pode esperar  e o 
que se vem obtendo - BNDES - Textos para Discussao 49, Brasilia, 1996. 

3.2. Investimentos no conjunto da indústria: 1995-97 como a etapa "fácil" 
da recuperagáo dos investimentos 

O objetivo desta segáo é caracterizar o processo inversionista em curso 
entre 1995 e 1997 na indústria de transformagáo em seu conjunto, analisar seus 
determinantes, e colocar em perspectiva a questáo dos investimentos nos 
próximos anos. Desde logo, vale chamar a atengáo para o fato de que no exame 
do "conjunto" da indústria omite-se a existencia de heterogeneidade de 
comportamentos entre setores e dentro de setores. Essa diferenciagáo é 
parcialmente feita ñas duas segoes seguintes, em que hierarquizam-se os 
principáis setores, segundo o dinamismo dos investimentos e examinam-se as 
causas do comportamento inversionista. 

a) As evidencias 

A pesquisa CNI/CEPAL é rica em evidencias sobre o processo de 
investimento na indústria brasileira. O trabalho tem a virtude de repousar sobre 
urna amostra que, embora náo tenha sido constituida com técnica probabilística, 
resultou ser extraordinariamente representativa do universo das empresas. 
Essa conclusáo é permitida pela comparagáo do comportamento das 730 
empresas da amostra com as 5700 que compóem o universo das empresas da 
Revista Gazeta Mercantil (responsáveis por cerca de 85 a 90% da produgáo 
industrial brasileira), da qual a amostra foi retirada: a taxa de expansáo das 
vendas e a rentabilidade do capital próprio das empresas da amostra e do 
universo das empresas da Gazeta sáo extremamente parecidas. A nivel 
agregado, as vendas das 730 empresas da amostra cresceram a taxas idénticas 
ás do universo e obtiveram taxas de rentabilidade extraordinariamente 
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parecidas.5 A semelhanga de desempenhos mantém-se forte também quando se 
compara setor a setor. O índice de correlagáo simples relativamente a vendas e 
rentabilidade, setor por setor, alcanga, respectivamete, 0,98 e 0,70.6 

Entre as evidencias, há quatro que permitem urna visáo de conjunto do 
que está ocorrendo com o investimento industrial. 

Prímeiro, estimamos que, como proporgáo do PIB, as taxas de 
investimento na indústria brasileira recuperaram-se fortemente nos últimos anos, 
superando as taxas da prímeira metade dos anos 90s, que haviam sido as mais 
baixas das últimas décadas. 

De acordo com essa estimativa, o nivel de investimento anual do trienio 
1995-97 seria, em termos absolutos, algo como 82% superior ao que ocorreu na 
média do bienio 1992-93. Apesar desse significativo aumento, as taxas de 
investimento encontram-se a um nivel aínda bem abaixo das que se registraram 
no auge do ciclo de investimentos dos anos setenta, e apenas ñas imediagóes 
das que ocorreram na "década perdida", os anos 80 (Tabela 5): 

Tabela 5 
Investimento industrial, em % do PIB 

(pregos constantes de 1980) 
1972-80 4,5 
1981-88 3,2 
1992-93 2,0 
1995-97 3,3 

Fonte: estimativa com base em Fonseca, R, Relagoes capital-produto, BNDES-PNUD, 
mimeo, 1997, no que se refere  a 1972-88 e 1992-93 e com base em: Pesquisa 
CNI/CEPAL sobre investimentos na industria brasileira,  Rio, CNI, 1997, no que se 
refere  a 1995-97. 

Segundo, encontramos que os montantes dos projetos "em prateleíra" 
para execugáo futura eram relativamente modestos a fins de 1996. Conforme 
mostra a tabela 6, enquanto quase dois tergos dos projetos contemplados para o 
período 1995-99 já estavam concluidos, em execugáo, ou por iniciar. Apenas 
cerca de 16,4% figuravam como objeto de provável implementagáo a partir de 
janeiro de 1997, e outros 21% eram projetos de execugáo indefinida, porque 
aguardando atenuagáo de incertezas na economía brasileira, ou porque ainda 

5 Em 1991 as taxas de rentabilidade do universo e da amostra foram,  respectivamente, -4,9% e -
3,8%; em 1992, -1,6% e -1,7%; em 1993, -0,4% e -0,5%; em 1994, 8,9% e 9,1%; e, em 1995, 
2,9% e 2,2%. 

6 As empresas da amostra sao responsáveis por 14,1% do emprego gerado no setor; de modo a 
minimizar eventuais erros por conta de amostragem. Tomamos também o cuidado de ignorar, 
nos cálculos de taxas de investimento, aqueles setores em que a participagáo das empresas no 
emprego total do universo fosse inferior  a 8%. 
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correspondiam a simples "oportunidades" identificadas, em fase de estudo 
preliminar. 

Tabela 6 
Distribuigáo dos projetos das empresas da pesquisa 

segundo "etapas de execugáo" 

Concluidos (iniciados após janeiro de 1995) 13,6% 
Em fase de execugáo de obras e/ou absorgáo de equipamentos 31,3% 
Com execugáo decidida e inicio programado a partir dejan/97 17,4% 
Subtotal 62,3% 
Em fase de análise económico-financeira ou em 
busca de financiamento (inicio anterior a dez/99) 16,4% 
Projetos decididos, mas com inicio indefinido, devido 
a incertezas na economia nacional e/ou internacional 7,5% 
Oportunidade identificada, em fase de estudo preliminar 13,8% 
Total 100,0% 

Fonte: Pesquisa CNI/CEPAL sobre investimentos na indústria brasileira, 995-99, Rio, 
CNI, 1997. 

Terceiro, fizemos urna espécie de "radiografía"  dos tipos de investimento 
que as empresas estáo realizando, diferenciados em dois conjuntos: de um lado, 
investimentos em reposigáo de equipamentos, desobstrugáo de gargalos e 
redugáo de custos; de outro, investimentos em expansáo de plantas, em novas 
plantas e em novos produtos. Chamemo-los, simplificadamente, de 
investimentos em "redugáo de custos" (ou "modernizagao") nos casos do 
primeiro tipo, e em "expansáo", nos do segundo. 

De acordo com o que se vé na tabela 7, essa distingáo permite verificar 
que, na atual etapa, os investimentos estáo majoritariamente concentados em 
redugáo de custos. Conforme mencionado anteriormente, a elevagáo da 
produtividade do trabalho em 1996, que recuperou urna tendéncia inaugurada 
em 1991, mas praticamente interrompida em 1995, tem, muito provavelmente, 
forte relagáo com esses investimentos redutores de custo. 

A tabela 7 mostra, ainda, que o volume de investimentos em "expansáo" e 
"novos produtos", projetado pelas empresas para os próximos anos, cresce em 
relagáo aos investimentos em modernizagáo. Há que se observar, no entanto, 
que o significado dessa recomposigáo deve ser relativizado pelo fato de que o 
volume total de investimentos projetado para o futuro é relativamente modesto. 
Ou seja, o investimento em expansáo/novos produtos ganha importancia sobre o 
investimento modernizante, mas o total projetado para ambos os tipos é 
relativamente reduzido. O mesmo argumento vale para a categoría das plantas 
100% novas. 
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Tabela 7 
Objetivo(s) dos invest imentos f ixos das empresas, 1992-94, 1995-96 e 1997-99 

(% das empresas da amostra que apontam o objet ivo l istado como predominante3 ' ) 

1992-94 1995-96 1997-99 
Redugáo de custos 52,2 61,9 54,0 
Reposigáo de equipamentos 57,3 55,2 49,0 
Desobstrugáo de gargalos 30,2 43,4 32,9 
Expansáo de plantas 33,3 41,7 47,4 
Novos produtos 27,1 39,2 57,3 
Novas plantas 11,4 20,4 32,9 

Fonte: Pesquisa CNI/CEPAL sobre investimentos na industria brasileira,  1995-99, Rio, CNI, 
1997. 

a/ As empresas responderam á seguinte questáo: "para cada um dos períodos, assinale em 
quais dos tipos abaixo se enquadram, predominantemente, os investimentos em capital 
fixo de sua empresa (aceitam-se múltiplas respostas)". 

Quarto, encontramos evidencias relativas a urna promissora elevagáo de 
capacidade produtiva no principal produto ou linha de produtos das empresas 
(tabela 8). Isto quer dizer que, pelo menos nesses produtos, os investimentos 
"modernizantes", voltados essencialmente á redugáo de custos, sáo também 
portadores de aumento de capacidade. Esse fato significa que a indústria poderá 
seguir elevando a produgáo nos próximos anos, com pouco esforgo adicional de 
investimento. Conforme se comenta mais adiante, o rendimento médio do capital 
na indústria está aumentando muito, na atual fase, aliviando os requisitos de 
esforgo de poupanga-investimento para crescer. 

Tabela 8 
Capacidade de produgáo prevista para dez/1996 e dez/1999, relativamente a 

dez/1994 (distribuigáo, em %, das respostas das empresas da amostra) 

Dezembro/96 Dezembro/97 
Menor 4,6 0,5 
Igual 30,8 6,8 
Até 25% superior 36,4 22,6 
25% a 50% superior 16,0 31,0 
Mais de 50% superior 9,7 33,9 
Investimento em novos produtos 2,5 5,2 
TOTAL 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa CNI/CEPAL sobre investimentos na indústria brasileira,  1995-99, Rio, CNI, 
1997. 

Adverte-se, porém, que, de acordo com um quinto conjunto de evidéncias 
da pesquisa, essa capacidade adicional náo necessariamente revertería a 
tendencia a ampliagáo dos saldos comerciáis negativos. A tabela 9 resume as 
respostas das 730 empresas da amostra. Mostra que há intengóes tanto de de 
aumentar significativamente o coeficiente exportado como o coeficiente 
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importado. Como é muito mais fácil confirmar  intengóes de importar do que de 
exportar, a leitura dos números difícilmente pode dar lugar a otimismo.7 

Esses dados sáo, obviamente, muito insuficientes para um diagnóstico 
sobre o futuro do saldo comercial. Indicam apenas a possibilidade de que a 
maior capacidade produtiva da indústria venha a atenuar a tendéncia adversa, e 
nao a reverta. A advertencia tem por fundamento o fato de que a abertura e a 
evolugáo da taxa de cámbio levaram as empresas a procederem urna forte 
reestruturagáo ñas suas fungóes de produgáo e em sua composigáo de 
compras. Elas desverticalizaram-se, especializaram-se e direcionaram parte de 
suas compras ao exterior. Como, no esencial, o quadro de abertura e de pregos 
relativos náo se alterou, náo há nenhuma razáo para que a expansáo de 
capacidade associada a investimentos em modernizagáo altere o sentido dessa 
reestruturagáo. Trata-se de maior capacidade associada a um coeficiente de 
importagóes maior. Os investimentos só estariam revertendo a tendéncia 
assinalada se o aumento do coeficiente de importagóes que "carregam" se 
traduzisse em aumento mais que proporcional das exportagóes, o que náo 
parece ser o caso.8 

Tabela 9 
Distribuigao das empresas da amostra segundo a participagáo das exportagóes 

e das importagóes no faturamento,  em 1996, e previsao para 1999 

Coeficiente de exportagáo Coeficienl te de importagáo 
1996 Previsáo p/1999 1996 Previsáo p/1999 

Menor que 5% 53,2 30,2 51,9 38,4 
Entre 5 e 10% 16,9 21,8 18,1 19,8 
Entre 10 e 20% 14,2 23,1 12,3 17,2 
Entre 20 e 50% 10,2 18,2 11,8 17,1 
Maior que 50% 5,6 6,8 5,8 7,6 
TOTAL 100 ,0 100,0 100,0 100,0 

b) Análise dos determinantes 

A recuperagáo dos investimentos no período 1995-97, ainda que 
modesta, náo deixa de surpreender. Ao lado do impacto extraordinariamente 

7 Essa questáo do saldo comercial, que tanto tem atraido a atengáo dos macroeconomistas á 
evolugáo dos acontecimentos na indústria, náo pode ser entendida simplesmente por estudos 
sobre a evolugáo dos investimentos. Requer um minucioso trabalho sobre elasticidades prego e 
renda da oferta  e demanda de bens "tradeables", de forma  desagregada por segmentos da matriz 
industrial brasileira,  e considerando-se as novíssimas condigóes que cercam o comportamento de 
produtores  e consumidores, e que tem alterado profundamente  o volume e a composigáo da 
produgáo doméstica e das importagóes. 

8 Conforme  se argumenta mais adiante, cristaliza-se urna estrutura  produtiva em que é decrescente 
a contribuigáo do produto nacional na cadeia produtiva dos bens cuja demanda se amplia com 
maior velocidade - os bens de consumo duráveis. 
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positivo da eliminagáo da inflagáo, subsistiu, no ambiente económico brasileiro, 
um importante conjunto de fatores que pesaram desfavoravelmente sobre a 
decisáo de investir das empresas industriáis, e que pesaram na diregáo de 
contrarrestar  os efeitos benéficos da estabilidade de pregos sobre essa decisáo. 

Combinaram-se, no ambiente económico do trienio estudado, baixa 
expectativa de rentabilidade e altas taxas de juros. 

a) Baixa expectativa de rentabilidade associada á alta expectativa de 
riscos/incertezas: 

. Crescimento muito limitado da produgáo durante os anos 90s. A taxa de 
crescimento média anual do período 1990-1996 foi praticamente nula (0,2%); 
inferior  mesmo á mediocre taxa média de crescimento da economía como um 
todo nesse período (1,8%). O quadro náo melhora muito mesmo no período de 
recuperagáo mais recente. No quadríénio 1993-96, enquanto o PIB cresce 18%, 
o produto industrial cresce 19%, mal compensando a recessáo anterior. Como 
se sabe, no passado, as taxas de crescimento da industria costumavam ser 
muito superiores ás da economía como um todo, pelo que se dizia que a 
indústria "arrastava" o crescimento. A evolugáo recente tem mostrado um padráo 
de comportamento totalmente distinto; 

. Rentabilidade negativa nos primeiros anos da década de 90, convertendo-se 
em positiva, mas muito baixa nos últimos anos. Sao taxas de lucro que se 
comparam muito desfavoravelmente com as ocorrídas no passado. Um ponto 
importante a destacar é que a baixa rentabilidade ocorre apesar do elevado 
crecimento na produtividade, ou seja, a reestruturagáo da indústria brasileira 
permitiu que as empresas superassem o prejuízo, embora náo Ihes tenha 
devolvido as taxas de rentabilidade de que dispunham no passado; 

. Percepgáo de díficuldades em competir num mercado aberto, dado um 
crescimento da penetragáo de importagóes após a abertura muito superior ao 
crescimento das exportagoes, e náo obstante a elevagáo da produtividade. A 
diferenga entre os coeficientes de exportagáo e de importagáo evoluíu de 6 
pontos positivos para 1,5 negativos, refletindo-se na transformagáo do saldo 
comercial, de fortemente positivo a negativo. 

. Percepgáo de riscos e incertezas do quadro macroeconómico, dada a 
simultaneidade entre valorizagáo cambial e o surgimento de crescentes déficits 
em transagoes correntes e a evolugáo do déficit público, que estáo contrapondo-
se aos efeitos positivos da eliminagáo da inflagáo sobre a decisáo de investir. 

Relativamente ao anterior, cabe notar que cerca de dois tergos das 
empresas da amostra manifestaram que as incertezas e riscos remanescentes 
no quadro macroeconómico - risco de recessáo prolongada, de críse no Plano 
Real, de instabilidade cambial, etc - afetam desfavoravelmente a decisáo de 
investir. Há que se observar que ísso náo significa que elas acredítem que o mau 
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desempenho necessariamente viria a ocorrer, mas apenas que a possibilidade 
existia e que, por isso, conduzia á maior cautela no investimento. 

b) Taxas de juros muito elevadas (Ver tabela 2-B) 

Nao por acaso, os juros domésticos foram apontados pelas empresas da 
pesquisa como o fator de maior inibigáo aos investimentos: 

. Para o tomador, as taxas de juros anuais de curto prazo nacionais 
situaram-se, em 1995, em 50% e, em 1996-97, em 34%. Desnecessário 
assinalar que essas taxas sao proibitivas, que inibem investimentos que 
¡mpliquem em expansáo de produgáo, e que, por isso, requerem capital de giro 
adicional. Conforme se comenta mais adiante, os investimentos em redugáo de 
custos náo enfrentam essa dificuldade; 

. O Banco Central baixou a taxa de juros reais que pagava por seu 
empréstimo, de cerca de 20% 1995 e 1996, a cerca de 14% até outubro de 
1997, elevando-os a cerca de 40% ao final de 1997, por ocasiáo da "crise 
asiática". Observe-se que mesmo os 14% de juros - que, como se observou, sáo 
a referencia  para o "custo de oportunidade" do investimento fixo em 1997 - eram 
extraordinariamente elevados quando comparados aos niveis de rentabilidade 
das empresas industriáis brasileiras; 

. A única fonte nacional de crédito de médio e longo prazo (até 10 anos) 
para a indústria é o BNDES, que praticou urna taxa real média de z% em 1995, 
y % em 1996 e x% em 1997. Apesar de declinante, era urna taxa variável, que 
carregava o risco de elevar-se com eventual desvalorizagáo cambial; 

. Diferentemente do que por vezes se supoe, o custo dos empréstimos 
estrangeiros é relativamente elevado. Para importagáo de equipamentos, 
ultrapassa em média os 10% e, para empréstimos, náo é inferior  - em média 
12% (mais desvalorizagáo cambial). 

A comparagáo entre rentabilidade esperada e taxas de juros é, portanto, 
muito desfavorável ao investimento, sugerindo que, apesar da estabilizagáo, o 
mesmo deveria estar deprimido. Por que, entáo, a taxa de investimento mostrou 
razoável recuperagáo no período 1995-97? 

A solugáo para esse enigma encontra-se, em primeiro lugar, no tipo de 
investimento predominante nessa fase, ou seja, no fato de que a maioria dos 
projetos foram de modernizagáo, voltados á redugáo de custos. E, segundo, no 
fato de que houve um subconjunto de setores favoravelmente beneficiados pelo 
contexto macroeconómico e pela forma como o novo marco regulatorio os 
afetou, os quais realizaram investimentos que foram além da modernizagáo. O 
primeiro deles é examinado no que se segue e, o outro, na próxima segáo. 

A atual etapa de investimentos, centrada em redugáo de custos, tem 
elevada eficiéncia marginal, porque eleva fortemente a eficiencia média do 
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estoque capital preexistente. Somando-se aos esforgos anteriores de 
"racionalizagáo", cujo "ciclo básico" parece ter sido 1991-94, os investimentos 
em modernizagáo parecem estar tendo a propriedade de restabelecer urna 
rentabilidade mínima ás empresas, dando-lhes condigóes de continuidade no 
negocio. 

Há pelo menos tres fortes motivos para que a produtividade marginal do 
capital, nesses atuais investimentos em modernizagáo, seja muito elevada, e 
que, por essa via, estejam elevando muito a produtividade média do capital 
enraizado (dos sunk-costs). 

Primeiro. o parque produtivo estava muito obsoleto, devido a muitos anos 
de estagnagáo industrial e de incertezas provenientes do quadro 
megainflacionário. Por essa razáo, o "salto" de produtividade deve estar sendo 
grande. 

Segundo, e conforme se observou anteriormente, as empresas industriáis 
passaram, na primeira metade dos 90s, por forte racionalizagáo, que as 
preparou para selecionar os investimentos e maximizar seu rendimento técnico-
operacional. A náo simultaneidade entre a fase de reestruturagáo industrial 
baseada em "gestáo" e a fase de reestruturagáo baseada em "incorporagáo de 
equipamentos" parece ter sido urna peculiaridade do caso brasileiro, quando 
comparado a outras experiencias de reestruturagáo pós-abertura na América 
Latina, e pode ter favorecido urna maior eficiencia na reestruturagáo brasileira. 

Terceiro. os equipamentos tiveram acentuada queda de precos, 
relativamente á historia da indústria brasileira. Por exemplo, comparativamente a 
1980, os importados custaram, em 1995, em média, menos de um tergo (31%) -
devido a urna combinagáo entre queda nos pregos internacionais, valorizagáo da 
taxa de cámbio e queda ñas tarifas - e os nacionais custaram cerca de dois 
tergos.9 

No que se refere  á comparagáo entre a rentabilidade esperada e taxas de 
juros, na atual fase por que passa a economía brasileira, o investimento 
orientado predominantemente á redugáo de custos tende a ter pelo menos duas 
virtudes náo encontradas no investimento orientado predominantemente á 
expansáo. 

i) Maior "produtividade marginal". Isto porque, diferentemente do 
investimento novo, operacionalmente autónomo em termos de relagáo com 
outras instalagóes que as empresas eventualmente possuam, o investimento em 
modernizagáo destina-se a elevar a eficiencia média das instalagóes físicas 

9 Vale observar  que o custo da construgáo civil, em 1995, continuava superior  a 1980, 
acentuando os desestímulos a investimentos em expansao e em novas plantas. No 
questionário CNI/CEPAL essa foi  urna questao enfatizada pelas empresas, como fator  de 
desestímulo ao investimento. 
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existentes na empresa, e tecnológicamente defasadas; pequeños investimentos 
em valor aumentam a eficiéncia de instalagoes completas, cujo valor de mercado 
seria praticamente nulo sem modernizagáo (venda de equipamentos velhos, 
¡solados de sua "fungao de produgáo"), mas recuperável, quando devidamente 
modernizadas e aproveitadas no ámbito dos negocios da empresa. A elevagáo 
da produtividade média se dá através de dois mecanismos. Primeiro, através de 
redugáo de custos variáveis e/ou de elevagáo de qualidade. E, segundo, através 
de redugáo de custos unitários fixos, pela via de elevagáo na capacidade de 
produgáo. Como vimos, os investimentos redutores de custos estáo tendo esse 
efeito combinado. 

ii) Menor taxa de juros. Isto porque, na medida em que os investimentos 
náo tenham por objetivo ampliar o volume dos negocios, mas reduzir custos e 
melhorar qualidade, eles náo aumentam os requisitos de capital de giro, cujo 
custo é, como vimos, proibitivo. Os investimentos em nova capacidade 
requerem, necessariamente, mais capital de giro. 

Dadas as circunstáncias da abertura comercial recente, que modificou 
radicalmente o padráo de concorréncia na indústria brasileira, torna-se claro que 
a motivagáo para o investimento em redugáo de custos é muito distinta da que 
se dá no caso de expansáo. O empresário é levado ao investimento redutor de 
custos essencialmente pelo risco de perder seu patrimonio, parcial ou 
integralmente, caso náo o realize ¡mediatamente. No caso de investimentos 
novos, um eventual adiamento da espera de melhores condigoes representa, 
para o empresário, urna coisa ruim - corre o risco de perder mercado para 
concorrentes - mas duas coisas boas. Primeira, recebe elevado premio ao náo 
imobilizar capital e, ao aplicá-lo, alternativamente, ás altas taxas de juros atuais, 
se os recursos sáo próprios, ou ao deixar de tomar empréstimos caros, se os 
recursos náo o sáo; e, segunda, náo imobiliza seu capital em aplicagoes das 
quais só pode sair, no futuro, com perdas, caso o investimento náo de certo. 
Quanto maiores os riscos e incertezas, mais cauteloso fica. 

Na recente literatura pós-keynesiana o tema é tratado com o conceito de 
"irreversibilidade". O fato de que o investimento fixo "imobiliza" capital nunca é 
irrelevante para entender a dinámica da formagáo de capital fixo, mas é 
especialmente relevante em épocas em que o investimento se deprime, devido a 
incertezas. O investimento fixo representa um abandono de liquidez, que 
freqüentemente náo tem retorno, a náo ser que se incorra em prejuízos. 

É interessante notar que, considerando-se a distingáo entre os dois tipos 
de investimento, o que está movendo o investimento em redugáo de custos é a 
necessidade de evitar perdas nos custos enraizados (sunk  costs,  incluindo o 
goodwill  - obtido em décadas de funcionamento, o manejo de custos de 
transagáo dados por essa experiencia, etc), ou seja, urna situagáo que 
caracteriza a "irreversibilidade" de investimentos realizados no passado; já no 
caso de novos investimentos (novas plantas, novos produtos, etc) a consciéncia 
da "irreversibilidade" surge como nota de cautela para o empresário, isto é, como 
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a possibilidade de náo tomar urna decisáo irreversível, no sentido que, urna vez 
realizado o investimento, urna eventual saída futura implica em elevado risco de 
perdas. Em resumo, no primeiro caso, o empresário está sendo compelido ao 
investimento para sobreviver e, no segundo, ele o está evitando, devido ao risco 
de incorrer em perdas futuras. 

O "ciclo de investimento fixo em modernizagáo" parece estar sendo o 
período 1995-97. A produtividade marginal do investimento em modernizagáo 
tem sido, durante esse período, muito elevada com relagáo á média. Mas é 
razoavel suspeitar que, com o tempo, ¡rao se esgotando as possibilidades de 
extrair rendímentos adicionáis da mesma planta, com mais investimento 
modernizante, ou seja, sua produtividade marginal tenderá a decrescer, até que 
se igualará á média, que até lá será crescente. Finaliza-se, a partir daí, o 
estímulo ao investimento por essa via. O prazo em que cada segmento da 
industria realiza essa operagáo deve variar, mas é razoável suspeitar que o 
tempo de duragáo total náo passe de uns poucos anos. De acordo ás respostas 
ao questionárío, é muito provável que o auge desse ciclo ja tivesse sido 
ultrapassado, a fins de 1997, mesmo sem os acontecimentos económicos de 
outubro/novembro. 

A pergunta que se segue é: seria esse mini-ciclo de modernizagáo urna 
fase inicial de um ciclo longo, mais robusto, de "expansáo"? 

Como vimos, a fins de 1996, quando aplicamos o questionárío ás 730 
empresas, as ¡ndicagóes foram - diferengas setoríaís á parte - de que havía, no 
conjunto, relativamente pouco investimento em "expansáo" programado. Esses 
investimentos ganharíam em importancia sobre os de redugáo de custos, mas 
cresceriam pouco. Náo parece ter ocorrído, em 1997, grandes mudangas no 
quadro de expectativas das empresas. As cerca de 40 entrevistas realizadas 
com grandes empresas e com especialistas setoriaís confírmaram essa 
percepgáo. 

Por um lado, até os acontecimentos de outubro/novembro o ano de 1997, 
vinha tendo a grande virtude de prolongar e reforgar  os efeitos tranquilizadores 
da estabilidade de pregos; mas, por outro, mantínha o defeito de confirmar  as 
expectativas sobre as dificuldades para exportar e para competir no mercado 
interno, especialmente ás taxas de juros e de cámbio prevalescentes. 

Adicionalmente, e náo menos importante, teve o defeito de confirmar  as 
dificuldades macroeconómicas para crescer e permitir as vendas para o 
mercado interno. É importante assínalar que, de longe, a orientagáo de mercado 
que define o investimento industrial no Brasil sáo as vendas domésticas. As 
respostas ao questionárío náo dáo margem a dúvidas quanto a esse ponto. 
Afirmam que o objetivo de aumentar o coeficiente exportado náo está ausente 
do processo decisorio da empresa mas que, em última análise, essa elevagáo 
seria urna conseqüencia de investimentos definidos pelas possibilidades de 
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expandir as vendas no mercado interno.10 Ocorre que os empresários no Brasil 
permaneceram pouco otimistas em relagáo a essa possibilidade. 

A análise anterior está incompleta. No essencial, a baixa propensáo a 
investir em novas plantas pode ser avaliada como um "problema" de baixa 
rentabilidade, frente a riscos elevados e a juros proibitivos. Mas ela decorre, 
aínda, de duas outras razóes, que náo se constituem em "problema". Pelo 
contrário, sáo características atuais da indústria, que facilitam o crescimento 
económico. 

Primeiro, o investimento em redugáo de custos tem aumentado 
automáticamente a capacidade produtiva, reduzindo os requisitos de 
investimento em "expansáo". Diante das expectativas de baixo crescimento 
económico, e de baixo crescimento na produgáo industrial, o investimento em 
modernizagáo que se está realizando pode dar "conta do recado" por algum 
tempo, sem expor a empresa aos riscos de imobilizagáo de capital em 
empreendimentos novos. 

Segundo, em vários setores, o investimento é "divisível" no tempo, no 
sentido de que a adigáo de capacidade pode dar-se gradualmente, náo exigindo 
planos de investimento com muita antecipagáo. Náo é, certamente, o caso de 
plantas de processo continuo, como siderúrgicas, petroquímicas, celulose e 
alimentos, cujos investimentos sáo "pesados" e exigem tempo para sua 
instalagáo, mas pode ser o caso de alguns segmentos de bens de consumo náo 
durável, e mesmo de alguns duráveis. Nesses, náo há por que esperar-se que 
as decisóes de investimento para 1998-99 já estivessem maduras em 1996-97. 

Por certo, a expansáo da capacidade produtiva "associada" á 
modernizagáo redutora de custos e a maior "divisibilidade" do investimento em 
alguns segmentos suavizam as preocupagóes com eventual insuficiencia de 
oferta doméstica no futuro, dada pela falta de sinais de que o ciclo modernizante 
tende a transformar-se  num ciclo mais robusto. No entanto, conforme 
argumentamos, os efeitos disso sobre um eventual "alivio" para a balanga de 
pagamentos náo parecem ser promissores. Voltaremos ao ponto mais adiante, 
ao examinarmos o comportamento da indústria a nivel de seus distintos setores. 

Em resumo, é baixa a propensáo a investir da indústria brasileira, neste 
período pós-Real e pós-abertura. A comparagáo histórica só parece ser 
favorável ao período em curso quando o contraponto é feito com o período da 
megainflagáo - 1987-1994 . Ela é duvidosa quando feita com o período 1981-
1986, e é nítidamente desfavorável quando feita com as décadas de crescimento 
acelerado, especialmente com os anos 70s. Naquele período, a protegáo e o 
rápido crescimento deram ao industrial alta rentabilidade e baixo risco, ou seja, 
urna equagáo rentabilidade/risco extremamente favorável. 

1 0 Ou seja, nao estaría havendo mudanzas com relagáo á expansáo das exportagoes que ocorreu 
durante o período substitutivo de importagoes. 
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3.3. Hierarquia de dinamismo entre os principáis setores 

Nesta segáo, organiza-se um "mapa mínimo" do dinamismo relativo dos 
principáis segmentos da indústria de transformagáo,  no que se refere  a 
investimento fixo, e faz-se urna primeira aproximagáo ao exame dos 
determinantes do comportamento diferenciado dos setores, concluido na segáo 
3.4. 

Inicialmente, apresentam-se evidencias que descrevem a intensidade do 
investimento, relativizando-a frente ás séries históricas de cada setor. Os dados 
mostram forte heterogeneidade de desempenhos entre os segmentos no que se 
refere  á propensáo a investir. Em seguida, mostram-se dados que evidenciam 
urna forte correlagáo entre dinamismo de investimentos, por um lado, e 
rentabilidade e crescimento do produto, por outro. Por último, e urna vez mais 
contrastando os setores dinámicos aos náo-dinámicos, reúnem-se 
características de organizagáo industrial e marco regulatório de cada grupo que 
ajudam a explicar o comportamento difenciado. 

Esta segáo e a próxima, que dá o panorama dos investimentos setoriais, 
terminam de desfazer o enigma da recuperagáo das taxas de investimento, 
enunciado na segáo anterior. Como se verá, os setores de maior rentabilidade e 
crescimento foram mais além de simples investimentos em modernizagáo, e 
avangaram também em expansáo e, eventualemnte, em novas plantas. O que 
explica seu desempenho superior  aos setores que apresentaram baixo 
dinamismo inversionista é a forma  favorável  como a evolugáo 
macroeconómica e a abertura  impactaram sua rentabilidade e 
competitividade. 

3.3.1. Visáo de conjunto 

A tabela 11 oferece evidencias quantitativas que descrevem o 
comportamento inversionista dos principáis setores da indústria brasileira, em 
contraste com o que ocorreu ñas décadas de 70 e 80. A tabela 12 complementa 
a leitura da tabela 11, apresentando a evolugáo da composigáo do produto. A 
tabela 13 mostra a expansáo do investimento relativamente aos deprimidos 
níveis dos anos que antecederam o Plano Real. 

O fato de que estavam muito deprimidos torna conveniente tomar como 
referencia  principal para "dinamismo" os dados apresentados na tabela 11. Isto 
portque todos os segmentos da indústria aumentaram seus investimentos depois 
do Plano Real, mas a maioria realiza um esforgo de acumulagáo bem inferior  ao 
do período 1970-1988. 

Para nossos propósitos, portanto, a tabela 11 é a referencia  principal. O 
que essencialmente se faz nela é urna indicagáo do "dinamismo relativo". As 
duas primeiras colunas comparam nossas estimativas sobre a participagáo atual 
do valor do investimento de cada setor no valor total do investimento da 
indústria, com a participagáo histórica (1970-88) desse mesmo setor no 
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investimento total, tal como registrado pelo IBGE; e, as duas últimas comparam 
nossas estimativas de taxas de acumulagáo correntes (investimento como % do 
PIB) com que o IBGE registra no passado. 

Seis setores elevaram sua participagáo no total dos investimentos da 
indústria: siderurgia, material de transporte, alimentos, material elétrico e 
eletrónico, plásticos e farmacéutica. Realizavam, no passado, 44,2% dos 
investimentos totais e agora sáo responsáveis por 62,1%. No conjunto, os 
segmentos relativamente dinámicos investiram 1,93% do PIB contra 1,73% no 
período 1979-88. 

Outros seis setores tiveram redugáo na participagáo. A mais dramática 
ocorreu no setor químico, seguido de textil, náo-metálicos, mecánica e borracha. 
Surpreendentemente, entre os estagnados também encontra-se papel e 
celulose. No conjunto, esses segmentos reduziram sua participagáo no 
investimento total de 41,3% para 24,2%, e a taxa de investimento de 1,62% do 
PIB para 0,75%. 

Apenas tres entre os doze setores listados estáo tendo taxas de 
acumulagáo (ou seja, investimento como proporgáo do PIB) maiores do que no 
passado e, entre eles, apenas um, o automobílístico, elevou essa taxa 
substancialmente. Isso reflete o fato de que a taxa de investimento da indústria 
como um todo é de apenas cerca de 3,2% do PIB, contra urna média de 3,9% no 
período 1970-88.. As taxas dos demais setores que aumentaram, no trienio 
1995-97, sua participagáo no conjunto do investimento industrial estáo bem 
próximas ás registradas no passado (algo superior no caso de plásticos), e a dos 
setores que perderam participagáo estáo bem abaixo. 
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Tabela 11 
Composigáo setorial do investimento fixo na indústria de transformagáo  e 

coeficientes de investimento (l/PIB) 1970/88 (médias) e 1995-97a/ 

a precos constantes de 1980 
Composigáo Investimento/PIB (%) 

1970-88 1995-97 1970-88 1995-97 

Setores com participagáo média 
em 95/97 superior  á de 1970/88 

Siderurgia/Metalurgia 18,3 22,8 0,71 0,75 
Material de transporte 7,8 13,4 0,30 0,44 
Al imentos 10,1 11,2 0,39 0,37 
Material elétrico e eletrónico 4,4 4,6 0,17 0,15 
Plásticos 2,3 3,6 0,09 0,12 
Farmacéutica 1,7 1,8 0,07 0,06 

Subtotal 44,6 57,4 1,73 1,89 

Setores com participagáo média 
em 1995/97 inferior  á de 1970/88 

Química 16,6 10,0 0,65 0,33 
Mecánica 7,4 5,1 0,29 0,17 
Náo-metálicos 6,1 4,0 0,24 0,13 
Papel e celulose 4,1 3,0 0,16 0,10 
Téxtíl 6,1 5,8 0,24 0,19 
Borracha 1,2 0,9 0,05 0,03 

Subtotal 41,5 28,9 1,63 0,95 
Outrosb / 13,8 13,8C/ 0,55 0,45 
TOTAL 100,0 100,0 3,91 3,29 

Fonte: elaboragáo própria,  com base em IBGE, e em Fonseca, R. (1997), no que se refere  ao 
período 1970-88, e com base em estimativas elaboradas a partir  da pesquisa CNI/CEPAL 
(1997), no que se refere  a 1995-97. Observagáo: no que se refere  a 1995-97, a 
extrapolagáo foi  feita de acordo ao número de empregados da amostra em cada setor 
relativamente ao número de empregados do universo de cada setor, modificadas nos 
seguintes casos em que a amostra apresentava problemas: i) montadoras (hipótese de US$ 
1,750 bilhoes ao ano); ii) eletrodomésticos (hipótese de US$ 400 milhoes ao ano) e, iii) 
refinarias  (hipótese de US$ 630 bilhoes ao ano); iv) hipótese de adigáo de 5% sobre o total de 
cada setor, devido a empresas novas, náo constantes do cadastro da Gazeta Mercantil, 

a/ Valores a pregos constantes de 1980, hipótese de 20% de construgáo civil, 33% de 
equipamentos importados e 47% de equipamentos nacionais em 1995/97; 

b/ Bebidas, fumo, mobiliário, couros e peles, vestuario e calgados, gráfica  e "diversos" (que somam 
aproximadamente 16% do valor de transformagáo  da indústria); a náo discriminagáo deve-se á 
diminuta participagáo de empresas desses setores na amostra colhida pela pesquisa 
CNI/CEPAL; 

c/ Hipótese de equivalencia ao período 1970-88. 

A diferenciagao da taxa de investimento apresentada acima (tabela 11) 
para 12 setores, apesar de aínda muito agregada, dá urna primeira idéia da 
heterogeneidade de comportamentos pós-reforma e estabilizagao. Indica, por 
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exemplo, que estamos longe do quadro evolutivo em que a diferenga básica 
entre os setores, em épocas de expansáo ou contragáo, era a intensidade com 
que todos se moviam na mesma diregáo, crescendo ou retraindo-se. O que 
ocorre nos últimos anos é que nem todos os principáis segmentos se movem na 
mesma diregáo. 

Um mapa completo da diversidade de movimentos exigiría um estudo 
muito mais ampio e desagregado do que o que foi realizado. Permitiría, inclusive, 
que se identificasse como, dentro desses mesmos setores, há segmentos 
dinámicos e estagnados, empresas dinámicas e estagnadas, e 
empreendimentos em criagáo e em extingáo. Com os elementos que reunimos 
somente é possivel oferecer  um panorama geral do processo de investimento 
em curso na indústria. A existéncia de heterogeneidade no interior dos diferentes 
setores, que parece também estar sendo acentuada, náo é objeto do presente 
trabalho.11 

Numa primeira aproximagáo, pode-se dizer que sáo "relativamente 
dinámicos", além da siderurgia - tradicionalmente um setor de alta 
competitividade da indústria brasileira - aqueles segmentos beneficiados 
pela elevagáo da capacidade de consumo (via aumento de salários e forte 
aOmpliagáo do crédito ao consumidor promovidos pelo Plano Real) que, 
por diferentes  motivos, náo estiveram pressionados por forte  concorréncia 
de importagóes. 

Sáo os casos da produgáo de bens fináis de consumo durável (em sua 
maioria liderada por empresas multinacionais - montadoras de veículos, 
produtoras de televisores, equipamentos de som, de computadores pessoais, de 
eletrodomésticos, etc.) - mas náo de sua cadeia de fornecedores;  sáo, também, 
os casos da indústria farmacéutica "misturadora" (excluindo, portanto, as 
matérias primas), de alimentos processados, e de produtos de material plástico. 
Ou seja, entre os segmentos de bens de consumo importantes, o único que náo 
apresentou dinamismo foi a cadeia de téxteis/confecgoes. E, entre os dinámicos, 
o único setor que, no essencial, náo produz bens fináis de consumo é 
siderurgia/metalurgia. 

Os setores "pouco dinámicos" em termos de investimento podem ser 
divididos em duas categorías. Primeiro, estáo aqueles cuja competitividade 
mantém-se potencialmente alta, mas que, por diferentes razóes - apontadas 

11 A questáo do aumento da "heterogeneidade" tem sido freqüentemente  apontada como urna das 
caracteristicas  marcantes do quadro de transigáo institucional por que passa a indústria brasileira. 
Os principáis estudos sobre o setor industrial concluidos antes da recente recuperagáo dos 
investimentos examinam essencialmente indicadores de competitividade, buscando entender o 
grau de fortaleza/fragilidade  dos distintos segmentos no enfrentamento  da competigáo 
internacional, o que inclui destaque á questáo da heterogeneidade (Coutinho e Ferraz,  1994, 
Ferraz,  Haguenauer e Kupfer,  1995). Nesta segáo fazemos uso desses trabalhos para auxiliar a 
análise, embora nosso foco central seja o investimento, e náo a competitividade e a 
heterogeneneidade. 
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posteriormente investiram pouco. Entre esses setores estáo os produtores de 
commodities  (química, celulose/papel e produtos de minerais nao-metálicos, e, 
também, se encontra o principal produto brasileira da metalurgia de náo-
ferrosos,  o aluminio), os bens de capital sob encomenda e o setor de autopegas, 
inclusive borracha/pneumáticos. 

Segundo, estáo os setores cujos investimentos estáo deprimidos porque, 
pelo menos á taxa de cámbio atual, estáo tendo problemas sérios de 
competitividade internacional: téxteis, bens de capital seriados e, náo 
examinados em separado neste trabalho, componentes eletrónicos, fármacos e 
outras especialidades químicas. Essa segunda categoría de produtos integra as 
cadeias produtivas de bens que tiveram forte elevagáo da demanda depois do 
Real. Sua importagáo massiva explica, ao mesmo tempo, boa parte da 
ampliagáo do déficit comercial brasileira, e o baíxo investimento. 

O grupo de dinámicos realizou investimentos tanto em modernizagáo 
como em expansáo de plantas e/ou greenfield,  e em novos produtos. Já os 
investimentos importantes em expansáo/greenfield  dos náo-dinámicos 
constituem excegóes e, em boa medida, também os investimentos em "novos 
produtos". No conjunto, o grosso da atívidade inversora localiza-se em 
modernizagáo. 

No restante do presente texto estaremos descrevendo urna hierarquia de 
comportamentos entre os principáis setores industriáis, no que se refere  a 
dinamismo inversionista, fazendo referencias  ás evidencias apresentadas na 
tabela 11. Os fatores determinantes do comportamento de cada setor - e das 
diferengas entre eles - sáo buscados no contexto dos processos económicos 
que estáo ocorrendo na economía brasileira durante a presente década dos 90. 

Por esta razáo, antes de prosseguir, cabe perguntar até que ponto as 
diferengas de dinamismo relativo assinaladas devem-se a mudangas estruturais 
na composigáo do produto industrial ao longo das últimas décadas. Afinal, dado 
que o conceito de maior/menor "dinamismo relativo", apresentado na tabela, 
resulta de urna comparagáo que envolve um período longo - o contraste é entre 
1995-97 e 1970-88 -, é possivel que a diferengas entre setores, no que diz 
respeito a formagáo de capital, estejam principalmente influenciadas por essas 
eventuais mudangas - o que significaría que poderiam estar resultando de forma 
apenas secundária do processo de abertura e de estabilizagáo do período mais 
recente. 

A tabela 12 permite descartar essa hipótese. Por um lado, verífica-se que, 
á excegáo de material elétrico e eletrónico, os setores que, no período recente, 
tiveram coeficientes de investimento (como % do PIB) próximos ou superiores 
aos do passado, náo sáo os que aumentaram a participagáo no valor da 
produgáo industrial ñas décadas de setenta e oitenta; á ligeira excegáo de 
farmacéutica, o que ocorreu foi que só na década de noventa esses mesmos 
setores aumentaram essa participagáo, em especial depois do Plano Real. Por 
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outro lado, verifica-se que, á excegáo de mecánica e materiais náo-metálicos, 
os setores que tiveram forte redugáo na taxa de acumulagáo no período náo sáo 
os que perderam participagáo no valor da produgáo naquelas décadas; além 
disso, em dois desses setores de menor dinamismo, textil e mecánica, a redugáo 
radical na participagáo no valor de produgáo deu-se nos anos noventa, e náo 
anteriormente. Conseqüentemente, a explicagáo para o dinamismo relativo dos 
investimentos no período reside nos processos económicos contidos na própría 
década de noventa. 

Tabela 12 
Composigáo da produgáo industrial, 1975-1996, anos selecionados 

Setores mais dinámicos 1975 1985 1990 1993 1996 
Siderurgia/Metalurgia 13,2 12,2 12,2 13,0 12,7 
Material de transporte 6,5 6,4 6,5 7,7 8,2 
Alimentos 15,6 14,0 14,2 14,8 15,4 
Material elétrico e eletrónico 5,9 7,6 7,3 7,2 9,2 
Plásticos 2,3 2,2 2,4 2,3 2,8 
Farmacéutica 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 

Subtotal 46,4 45,2 45,6 47,7 50,9 
Setores menos dinámicos 

Química3' 11,9 17,0 17,0 17,9 17,8 
Mecánica 10,5 9,2 9,1 8,0 7,4 
Náo-metálicos 6,2 4,3 4,3 4,3 4,3 
Papel e celulose 2,6 2,9 3,0 3,2 3,1 
Textil 9,1 9,3 9,2 8,1 6,7 
Borracha 1,7 1,8 1,9 2,1 2,0 

Subtotal 42,0 44,5 44,5 43,6 41,3 
Outros 11,6 10,3 9,9 8,7 7,8 
TOTAL3' 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: IBGE e CEPAL/PADI 

Por último, a tabela 13 apresenta urna estimativa da recuperagáo dos 
investimentos no trienio 1995-97, relativamente aos reduzidíssimos níveis do 
biénio 1992-93, que antecedeu a estabilizagáo. 

Como vimos na segáo anterior, para aquele biénio, nossa estimativa é de 
que o coeficiente de investimento médio anual tenha sido de meros 2,0% do PIB. 
Considerando essa estimativa, o investimento total da indústria, na média do 
trienio 1995-97, terá sido 82% superior. 

Observa-se que todos os segmentos da indústria tiveram considerável 
elevagáo nos volumes de investimento, mesmo aqueles que, de acordo com a 
tabela 11, apresentaram, no período 1997-99, coeficientes de investimento muito 
inferiores  ao patamar histórico. 



52 

Tabela 13 
Taxas de crescimento do investimento fixo nos principáis setores da 

indústria de transformagáo  entre 1992-93 e 1995-97 (%)a/ 

Setores de maior dinamismo, segundo a tabela 11 
Siderurgia/Metalurgia 81 
Material de transporte 101 
Alimentos 79 
Material elétrico e eletrónico 136 
Plásticos 99 
Farmacéutica 85 

Setores de menor dinamismo, segundo a tabela 11 
Químicab/ 82 
Mecánica 87 
Nao-metálicos 83 
Papel e celulose 68 
Textil 99 
Borracha 68 

TOTALb/c/ 82 
Fonte: elaboragáo própria,  com base em IBGE, e Fonseca, R. (1997), no que se refere  ao 

período 1992-93, e com base em estimativas elaboradas a partir  da pesquisa 
CNI/CEPAL (1997) - ver tabela 11. 

al  Taxas de crescimento a pregos constantes de 1980, hipótese de 20% construgáo civil, 
22% equipamentos importados e 58% equipamentos nacionais em 1992/93, e hipótese 
de 20% construgáo civil, 33% de equipamentos importados e 57% de equipamentos 
nacionais em 1995/97; 

b/ As estatísticas do IBGE sobre investimento na indústria química em 1992-93 apresentam 
problemas; para efeito do cálculo do crescimento do investimento total, fizemos a 
hipótese de que a participagáo desse segmento no total do investimento nesse bienio 
foi  a mesma que no período 1995-97; 

c/ Excluí bebidas, fumo, mobiliário, couros e peles, vestuário e calgados, gráfica  e 
"diversos" (que somam aproximadamente 16% do valor de transformagáo  da indústria); 
a exclusáo deve-se á diminuta participagáo de empresas desses setores na amostra 
colhida pela pesquisa CNI/CEPAL. 

3.3.2) A trilogía "dinamismo inversionista/rentabilidade/ crescimento do 
produto" 

A tabela 14 mostra, como era de se esperar, forte correlagáo entre 
rentabilidade e expansáo do produto, por um lado, e dinamismo dos 
investimentos, por outro. Nos setores mais dinámicos do ponto de vista do 
investimento, a taxa de crescimento anual média do trienio 1994-96 foi de 6,3%, 
contra 1,8% nos setores menos dinámicos, e a rentabilidade média do capital 
próprio, nos mais dinámicos, foi de 9,5% no bienio 1994/95, contra 1,5% nos 
menos dinámicos. 
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Chama a atengáo, entre os mais dinámicos, o fato de que 
siderurgia/metalurgia tem desempenhos, em termos de crescimento e 
rentabilidade, pouco atraentes ao investimento, e que os produtores de artigos 
de plástico só tiveram estímulos pelo lado do crescimento do produto, já que sua 
rentabilidade foi relativamente baixa. Mais adiante, ao comentar-se as 
características de cada setor, apresentam-se algumas explicagóes para essas 
excegóes. 

Entre os menos dinámicos, a excegáo, em termos de rentabilidade e 
crescimento do produto, é o setor de minerais náo-metálicos (cimento, vidro, 
etc), cujo desempenho, relativamente favorável,  náo provocou dinamismo 
investidor. Sua baixa propensáo advém, entre outras razóes, da elevada 
capacidade ociosa com que vinha operando, resultante dos baixos níveis de 
investimento em obras públicas e em novas plantas industriáis durante o 
período. 

A influencia do grau de ocupagáo de capacidade está registrada ñas duas 
últimas colunas da tabela 13. Observa-se que os setores de bens de consumo 
durável tiveram um salto no nivel de ocupagáo com o Plano Real (ju'ho de 
1994). A excegáo de "material elétrico e de comunicagáo" é apenas aparente 
porque, por falta de dados desagregados, obrigou-nos a incluir, nesse segmento, 
náo apenas os duráveis de consumo, cuja capacidade ociosa estava em franca 
ocupagáo, mas também os bens de capital e os componentes eletrónicos, que 
estiveram relativamente estagnados no período. 

Entre os nao-dinámicos - onde sobressaem os commodities industriáis 
que, por razóes de intensídade de capital fixo, normalmente operam a níveis de 
utilizagáo de capacidade bem superiores á média da indústria - o único setor que 
sofreu um salto no grau de utilizagáo foi o de celulose e papel - o que, como se 
argumenta posteriormente, náo foi suficiente para contornar os desestímulos ao 
investimento, provenientes de outras causas. 

3.3.3. Dinamismo inversionista, coeficientes de importagáo. e algumas 
condigóes de enfrentamento da concorréncia internacional no novo 
contexto de abertura 

As tabelas 15-A e 15-B reúnem elementos que indicam que o dinamismo 
nos investimentos está fortemente relacionado ás condigóes com que cada um 
dos setores enfrenta a concorréncia internacional, nesses anos iniciáis pós-
abertura. Há, por um lado, forte correlagáo entre dinamismo e capacidade 
demonstrada de evitar a ampliagáo da penetragáo de produtos importados; e, 
por outro, essa capacidade pode ter forte correlagáo com a forma mais ou 
menos favorável com que cada um dos dois conjuntos de setores - dinámicos e 
náo-dinámicos - está operando cada setor no mercado aberto. Observam-se, 
ñas tabelas, cinco fontes de influencia sobre a penetragáo de importagóes, a 
saber: mecanismos de protegáo (tarifas e outros), aumento da produtividade, 
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tendéncia dos pregos internacionais dos commodities, presenga de capital 
estrangeiro e tamanho de empresas 

Os setores dinámicos foram favorecidos por influencia mais favorável - ou 
menos desfavorável de todas essas "fontes". Contrastando-se os setores 
dinámicos aos náo-dinámicos, os pontos a destacar nessas tabelas sáo: 

a) O mercado interno dos setores relativamente dinámicos teve urna 
penetragáo de importagoes muito menos desfavorável que o dos setores menos 
dinámicos. Observa-se que, entre os dinámicos, apenas num caso, o de veículos 
automotrizes, a variagáo desse coeficiente entre 1993 e 1997 foi superior a 6 
pontos percentuais. Já entre os náo-dinámicos, essa marca só náo foi superada 
por papel e celulose, um segmento altamente competitivo, e produtos de 
minerais náo-metálicos, um segmento muito pouco "tradeable". Destaca-se, 
aínda, urna explosáo do coeficiente no caso dos bens de capital, e urna 
expansáo acentuada em borracha, química e autopegas. 

Como é obvio, a pressáo da concorréncia externa reduz as margens de 
lucro das empresas domésticas de duas maneiras, ou seja, pela penetragáo 
efetiva de importagoes e, segundo, pela exigéncia ás empresas locáis de reduzir 
pregos, para evitar importagoes. Esse segundo tipo de pressáo pode ter sido 
muito forte, especialmente no caso dos téxteis, autopegas, componentes 
eletrónicos e química. 

b) Os segmentos produtores de bens de consumo que, com raras 
excegoes, comportaram-se dinámicamente, foram os que tíveram maíor 
protegáo, de distintas naturezas. Os de bens de consumo duráveis tíveram 
tarifas efetívas muito altas, como resultado de urna combinagáo de elevadas 
tarifas para os bens fináis e baixas tarifas para os componentes que utilizam. O 
setor de alimentos esteve protegido, no longínquo Brasil de extenso territorio, 
por custos de transporte, armazenagem e distribuigáo, e o de farmacéutica por 
normas técnico-sanitárias. O setor de artígos de plástico, característicamente de 
baixas escalas de produgáo e intensa díversidade de produtos de baixo valor 
unitário, tem vantagens locacionais grandes frente ás importagoes, inclusive 
custos de transporte e distribuigáo. 

O menos protegido entre os bens de consumo foi justamente o de pouco 
dinamismo nos investimentos, o setor textil, que, embora tenha permanecido 
com urna tarifa moderada, de 16,4%, sofreu com a competigáo de produtos 
asiáticos e com contrabando (e, claro, a valorizagáo cambial). Também tíveram 
baixa protegáo alfandegária os bens íntermediários, em sua maioria pouco 
dinámicos - sendo que a química contornou parcialmente o problema devido aos 
altos custos de transporte. 

Os demais náo-dinámicos tiveram protegáo moderada, com tarifas 
nomináis de 17,9% para autopegas, 18,2% para bens de capital mecánicos e 
21,8% para equipamentos e componentes elétricos e eletrónicos. 
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c) A elevagáo média da produtividade do trabalho na indústria brasileira, 
entre 1989 e 1996, foi de 54%. O desempenho foi muito superior ao que se 
registrou no resto do mundo - mesmo nos Estados Unidos, onde a produtividade 
cresceu fortemente - e permitiu urna redugáo na considerável distáncia entre a 
produtividade do trabalho brasileira e a internacional. Ñas tabelas 15-A e 15-B 
toma-se por referencia  a distáncia entre a produtividade brasileira e a norte-
americana, podendo-se verificar  que os setores dinámicos tiveram, de um modo 
geral, um comportamento bem mais favorável que os nao-dinámicos. Entre os 
primeiros, somente farmacéutica aumentou a distáncia, e os demais reduziram-
na de forma expressiva. Entre os segundos, somente borracha e náo-metálicos 
tiveram desempenhos favoráveis, e todos os demais apenas conseguiram 
acompanhar o aumento de produtividade norte-americano. 

d) Os pregos dos commodities  industriáis no mercado internacionmal 
evoluíram a partir de 1994-95 de forma desigual. Deterioraram-se nos setores 
pouco dinámicos - celulose e química, e evoluíram, de forma razoavelmente 
favorável,  na siderurgia e em alguns dos principáis segmentos exportadores de 
alimentos do Brasil. 

e) Os segmentos dinámicos de bens de consumo sáo predominantemente 
liderados por empresas multinacionais, sobretudo nos bens duráveis e 
farmacéutica. Alimentos apresentam urna situagáo mista, mas com crescente 
participagáo estrangeira. A excegáo entre os bens de consumo dinámicos é o 
setor de artigos de plástico, onde predominam as empresas nacionais. O outro 
setor dinámico que é predominantemente nacional é o siderurgia/metalurgia. Já 
os náo-dinámicos sáo predominantemente nacionais. Desnecessário assinalar, o 
maior porte e maior acesso das empresas estrangeiras a mercados reais e 
financeiros e a tecnología e, conseqüentemente sua maior capacidade de 
enfrentar  a concorréncia internacional e as incertezas do mercado brasileiro, 
pode ter sido fator importante em seu dinamismo12. 

1 2 A respeito do comportamento do investimento estrangeiro  direto na industria brasileira ver Laplane e Sarti 
(1997).. 
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Tabela 14 
Taxas de rentabilidade, taxas de crescimento do produto industrial, 

e graus de ocupagáo da capacidade instalada, década de 90, anos selecionados 

Rentabilidade do 
capital próprio 

Taxa de crescimento 
do produto (%) 

Grau de ocupagáo da 
capacidade produtiva 

1990-93 1994-95 média triénio 94-96 abril/94 out/1994 
Setores de maior dinamismo, 
segundo a tabela 11 

Material de transporte 2,3 8,5 4,9 86 91 
Material elétrico e eletrónico -4,4 10,0 12,0 77 78 
Alimentos -1,9 8,9 5,1 72 82 
Plásticos -1,3 3,2 8,0 68 82 
Farmacéutica 0,7 28,1 5,5 71 78 
Siderurgia/Metalurgia -7,7 3,5 3,3 86 86 

Média ponderada -2,8 9,5 6,3 79 84 
Setores de menor dinamismo, 
segundo a tabela 11 

Química 1,0 1,1 3,8 84 86 
Papel e celulose -3,5 3,0 3,6 87 95 
Nao-metálicos 5,4 5,6 4,4 73 77 
Borracha -1,3 3,2 1,0 88 87 
Mecánica -11,6 -2,7 0,3 77 79 
Textil -6,7 5,0 -2,8 88 89 

Média ponderada -3,0 1,5 1,8 83 85 
TOTAL3 ' •2,9 5,6 4,1 79 83 

Fonte: elaboragáo própria,  com base em IBGE, Gazeta Mercantil, balango anual, vários anos, e 
FGV/IBRE/CET, Sondagem Conjuntural. 

a/ Exclui bebidas, fumo, mobiliário, couros e peles, vestuário e calgados, gráfica  e "diversos" (que somam 
aproximadamente 16% do valor de transformagáo  da indústria); a náo discriminagáo deve-se á diminuta 
participagáo de empresas desses setores na amostra colhida pela pesquisa CNI/CEPAL. 

f) Tamanho de empresa náo parece ser, numa primeira aproximagáo, 
elemento de diferenciagáo importante entre os dinámicos e os náo-dinámicos. 
As empresas líderes dos setores mais dinámicos sáo, em termos de número de 
empregados, apenas algo maiores que as empresas líderes dos setores menos 
dinámicos. As primeiras tém, em média, 2100 empregados, contra 1700 ñas 
últimas. Sáo empresas que tém razoável igualdade de acesso ao sistema 
financeiro nacional, sendo a diferenga de acesso ao sistema financeiro 
internacional dada menos por diferengas de tamanho do que por origem de 
capital (nacional/estrangeira), e pelo coeficiente de exportagóes. As grandes 
empresas brasileiras exportadoras tanto estáo nos setores dinámicos (duráveis, 
alimentos, siderurgia) como nos estagnados (celulose, aluminio)13. 

Como se sabe, as diferengas setoriais, em termos de acesso ao mercado 
financeiro doméstico, tornam-se relevantes quando se considera a participagáo 

1 3 Ver Bonelli (1998)  para  urna análise do comportamento  dos grupos economicos nacionais na indústria 
brasileira. 
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de pequeñas e médias empresas no produto setorial. De acordo com os dados 
do IBGE, a presenga de pequeñas e médias empresas é maior nos bens de 
consumo náo-duráveis, onde há segmentos dinámicos (alimentos, materiais de 
plástico) e náo-dinámicos - (confecgoes, olarias. Entre os últimos, encontram-se 
os produtores de duráveis, muito dinámicos e, também, os produtores de 
commodities,  relativamente estagnados. 

TABELA 15-A 

Setores de investimentos relativamente dinámicos na industria brasileira no período 1995-97: 
coeficiente de penetragáo das importagoes e algumas condigóes de enfrentamento da competígáo nacional 

COEFICI 
PENETR 
IMPORT/ 
(Import/C 
aparente 

ENTE 
AQÁO 
\QÓES 
onsumo 

ALGUMAS CONDigÓES DE ENFRENTAMENTO DA COMPETIQÁO 
INTERNACIONAL 

1993 
(%) 

1997 
(%) 

Protegáo: 
tarifa nominal, 
dez.95/(outras 
formas de 
prot.) 

Produtividade do 
Trabalho no Brasil 
como % da 
prod.do trab.nos 
USA 

Tendéncias 
dos Pregos 
internac.dos 
commodities 

Origem do 
Capital 
(E=estrangeiro 
N=nacional) 

Tamanho 
de 
empresas 
líderes 

1993 
(%) 

1997 
(%) 

Protegáo: 
tarifa nominal, 
dez.95/(outras 
formas de 
prot.) 

1990 1996 

Tendéncias 
dos Pregos 
internac.dos 
commodities 

Origem do 
Capital 
(E=estrangeiro 
N=nacional) 

Tamanho 
de 
empresas 
líderes 

Material de transporte 
(montadoras) 

4,8 14,9 55,5 25b/ 39b/ - E 3771b/ 

Eletrodomésticos e 
eletrónica de consumo 

7,5 12,3 21,8d 40d/ 69d/ - E 1813a/ 

Farmacéutica 9,8 15,4 9,8 (normas) 28 24 - E 860 
Alimentos 5,3 9,7 13,5e/ (transp.) 21 27 FAVORÁVEL N/E 2260 
Plásticos 1,9 6,7 16,5 31 45 - N 950 
Siderurgia/metal. 5,1 8,6 9,0" 44 65 FAVORÁVEL N 113 

Fonte: elaborado com base em Mesquita (1997 no que se refere  a coeficiente e penetragáo de importagoes; Kume (1996), no que se 
refere  a tarifas; Katz (1998), no que se refere  a produtividade, CEPAL, Banco de dados, no que refere  a pregos de 
commodities; Bielschowsky (1994), no que se refere  a origem de capital; e IBGE, no que se refere  a tamanho e empresas 
líderes. 
a/ Incluí equipamentos eletrónicos e de telecomunicagóes. 
b/ Montadoras e autopegas. 
c/ Média aritmética de material elétrico e equipamentos eletrónicos, incluindo bens de capital e de consumo, 
d/ Bens de consumo, bens de capital e componentes. 
el Média aritmética de seis setores: café, beneficiamento de produtos vegetáis, abate de animais, latícínios, agúcar e óleos 
vegetáis. 
f/ Média aritmética de siderurgia e metalurgia de nao-ferrosos. 
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TABELA 15-B 

Setores de investimentos relativamente pouco dinámicos na indústria brasileira no período 1995-97: 
coeficiente de penetrado das importagóes e algumas condigóes de enfrentamento da competigáo nacional 

COEFICIENTE 
PENETRAQÁO 
IMPORTAQÓES 
(Import/Consum 
o aparente) 

ALGUMAS CONDigÓES DE ENFRENTAMENTO DA COMPETIQÁO 
INTERNACIONAL 

1993 
(%) 

1997 
(%) 

Protegáo: 
tarifa 
nominal, 
dez.95/(outra 
s formas de 
prot.) 

Produtividade 
do Trabalho no 
Brasil como % 
da prod.do 
trab.nos USA 

Tendencias dos 
Pregos 
internac.dos 
commodities 

Origem do 
Capital 
(E=estrangeiro 
N=nacional) 

Tamanho 
de 
empresas 
líderes 

1993 
(%) 

1997 
(%) 

Protegáo: 
tarifa 
nominal, 
dez.95/(outra 
s formas de 
prot.) 

1990 1996 

Tendencias dos 
Pregos 
internac.dos 
commodities 

Origem do 
Capital 
(E=estrangeiro 
N=nacional) 

Química 12,9 21,5 6,7 (transp.) 35 37 DESFAVORÁVEL N/E 1610 
Papel e celulose 4,0 9,3 10,5 30 32 DESFAVORAVEL N 1878 
Nao-metálicos 2,3 7,3 11,5 

(transp.) 
21 31 POUCO RELEV. N 1283 

Borracha 8,0 24,4 12,8 39 104 - E 3004 
Autopegas 14,7 25,1 17,9 25a/ 39a/ - N/E 3771a/ 

Textil 8,7 15,4 16,4 46 45 - N 1631 
Mecánica 24,0 49,3 18,2 28 30 - N 1587 
Eletroeletrónica 
(equipamentos e 
componentes) 

24,0 53,4 21,8C/ 4 0 w 69b/ N/E 1813d/ 

Fonte: elaborado com base em Mesquita (1997), no que se refere  a comércio externo; Kume (1996), no que se refere  a tarifas; Katz 
(1998), no que se refere  a produtividade; CEPAL, Banco de dados, no que refere  a pregos de commodities; Bielschowsky 
(1994), no que se refere  a origem de capital; e IBGE, no que se refere  a tamanho de empresas líderes, 
a/ Montadoras e autopegas. 
b/ Bens de consumo, bens de capital e componentes. 
c/ Média aritmética de material elétrico e equipamentos eletrónicos, incluindo bens de capital e de consumo, 
d/ Incluí eletrónicos, material de consumo e eletrodomésticos. 

3.4. Panorama dos investimentos nos principáis segmentos 

Há, como se viu na segáo anterior, forte correlagáo entre dinamismo 
inversionista, rentabilidade e crescimento do produto. Há, também, forte 
correlagáo entre, por um lado, essa trilogía e capacidade de enfrentamento da 
competigáo internacional, medida por variagáo no coeficiente de importagáo e, 
por outro, forte correlagáo entre essa variagáo e elementos como protegáo 
tarifaria,  presenga de capital estrangeiro e comportamento de pregos no 
mercado internacional. 

Nesta segáo a análise anterior é extendida através de urna sintética 
descrigáo de cada segmento. Destacam-se os fatores determinantes do 
desempenho investidor, a partir da perspectiva keynesiana, adicionada dos 
elementos pertencentes á abordagem da organízagáo industrial - que encontra, 
na nova configuragáo pós-'abertura e privatizagáo, um interessante laboratorio de 
experiéncias. 



59 

Para tanto, os 12 setores contemplados, dinámicos e náo-dinámicos, 
foram agrupados na forma convencional de quatro "categorías de uso". 
Conforme fica claro na segáo anterior, á excegáo de bens de capital e seus 
componentes generalizadamente estagnados, os demais grupos tanto incluem 
segmentos relativamente dinámicos como segmentos que tém investido pouco. 
A hierarquia de dinamismo, por categoría de uso, é relativamente clara: 

1o) Bens de consumo duráveis, que contém forte dinamismo inversionista 
na "ponta" final da produgáo (montadoras, etc), náo acompanhada por idéntico 
comportamento na cadeia produtiva que Ihes fornece os componentes 
(autopegas, inclusive borracha/pneumáticos, componentes eletrónicos, etc); 

2o) Bens de consumo náo-duráveis, que contém algum dinamismo nos 
setores de alimentos processados, de farmacéutica/produtos  de higiene, e de 
produtos de material plástico (também incluidos os produtos que sáo 
componentes para bens duráveis), e que, ressalvas posteriores á parte, estáo 
relativamente estagnados no complexo téxtil (inclusive vestuário e calgados); 

3o) Bens intermediários - os "commodities industriáis de uso difundido" -
que dividem-se entre os que sáo, no momento, relativamente dinámicos 
(siderurgia/metalurgia) e os que estáo relativamente estagnados (química, 
papel/celulose e produtos de minerais náo-metálicos, ou seja, materiais de 
construgáo); 

4o) Bens de capital e seus componentes, componentes das indústrias de 
bens de consumo duráveis e matérias primas para 
farmacéutica/higiene/defensivos,  que se encontram estagnados em praticamente 
todos os segmentos. 

O trabalho recente mais importante sobre a indústria brasileira - o livro 
"Made in Brazil" (Ferraz, Kupfer e Haguenauer, 1995) - hierarquiza os setores de 
acordo com fortalezas e debilidades do ponto de vista da competitividade 
internacional, tal como identificadas por pesquisa terminada depois do primeiro 
impacto da abertura (Coutinho e Ferraz, 1994). Segundo o trabalho, os mais fortes 
sáo os produtores de bens intermediários ("commodities" industriáis), seguidos dos 
produtores de bens duráveis de consumo, vindo, depois, os bens "tradicionais" (em 
sua maioria, os náo duráveis) e, como mais débeis, os bens agregados sob a 
denominagáo "difusores de progresso técnico" (bens de capital, componentes 
eletrónicos, etc). 

Numa primeira aproximagáo, observa-se que a hierarquia de dinamismo de 
investimento que se mostra na tabela 11 tem algumas semelhangas com a 
hierarquia de debilidades/fortalezas, mas tem, também, urna importante diferenga, 
ou seja, o fato de que entre os "commodities" apenas a siderurgia apresenta-se 
relativamente dinámica. 
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A análise setorial que se segue concilia-se com a perspectiva apresentada 
no referido  trabalho, através do argumento de que as possibilidades de 
recuperagáo futura nos investimentos dos setores que os autores consideram mais 
"fortes" é bem superior á dos setores que estes consideram mais "débeis".14 

Trata-se de urna abordagem que se constituí, propositalmente, numa 
"visáo panorámica", com as virtudes da síntese e os defeitos da superficialidade. 
Resumem-se os impactos relevantes sobre o investimento, oriundos da esfera 
"macroeconómica" e da esfera da organizagáo industrial, essa última entendida 
como o modo de funcionamento dos mercados e dos agentes nesses 
mercados, depois das reformas,  em particular depois da abertura comercial e 
das privatizagóes. 

a) Dinamismo de bens de consumo (e baixo dinamismo de seus 
insumos) 

Os setores produtores de bens de consumo, combinaram, no período, 
modernizagáo, com pelo menos alguma expansáo de capacidade - forte no 
caso de bens duráveis - e com langamentos de novos produtos. 

Como se observa ñas tabelas 11 e 12, á excegáo de téxteis, o conjunto 
dos setores apresentaram significativo ganho de participagáo no total dos 
investimentos industriáis, no trienio 1995-97, relativamente ás decadas de 70 e 
80, e urna taxa agregada de investimento também algo superior ao período 
1970-88. E tém taxas de crescimento do produto e taxas de rentabilidade bem 
superiores á média da indústria. 

Sáo segmentos que foram beneficiados por diferentes circunstancias que 
preservaram sua competitividade. Destacadamente, combinaram-se tres 
elementos que Ihes deram grande impulso: protegáo efetiva, ou de outra 
natureza (como custos de transporte, ou normas técnico sanitárias), que 
minimizaram os efeitos perversos da valorizagáo cambial; forte expansáo da 
demanda; e estratégias de posicionamento de empresas multinacionais no 
mercado brasileiro e do Mercosul. 

O investimento na montagem final de bens duráveis, e na produgáo de 
náo-duráveis, como alimentos, farmacéutica, produtos de higiene, etc, náo foram 
acompanhados por investimentos na cadeia fornecedora  de componentes e 
insumos especializados. Faltaram, nesses casos, os elementos de atragáo ao 
investimento na produgáo dos bens fináis. 

a.1.) Duráveis 

Os bens de consumo duráveis tiveram um aumento de demanda 
explosivo depois da estabilizagáo. Por exemplo, as vendas de TV a cores 

1 4 Leia-se, por exemplo, o capitulo 7, "Desafios Competitivos para a industria". 
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expandiram-se de 2,5 milhóes em 1993, a 9 milhóes em 1996, e as vendas de 
automóveis confirmaran!  um crescimento iniciado em 1992/93, quando 
restringiam-se a cerca de 1 milháo de veículos, e alcangaram cerca de 1,8 de 
unidades em 1997. 

No Brasil, o consumo per capita de duráveis é muito baixo, e as 
elasticidades de "prego" e de "renda" muito altos. Por longo período a demanda 
esteve reprimida por estagnagáo salarial, pregos elevados e falta de 
financiamento a médio prazo. 

Nos anos de estabilizagao, os pregos seguiram urna tendencia á queda 
que vinha se manifestando anteriormente, desde o inicio da abertura. A 
tendencia foi reforgada,  agora, por nova valorizagáo cambial, e promoveu forte 
estímulo á demanda, devido á elevada elasticidade-prego. O salário real 
aumentou em média 25% sobre os dois anos anteriores ao Plano Real, 
promovendo fortes estímulos pelo lado da elasticidade-renda. Por último, e ainda 
mais importante, houve urna rehabilitagáo do financiamento a bens duráveis -
ainda que a taxas de juros elevadas - que deu um terceiro e definitivo impulso ao 
consumo. 

A expansáo foi atendida essencialmente com produgáo doméstica, no 
que diz respeito á "montagem" final dos produtos,. Isso se deu, em primeiro 
lugar, gragas á protegáo via tarifas efetivas elevadas, isto é, altas para os bens 
fináis e baixas para os insumos e componentes que utilizam. Em segundo lugar, 
houve firme disposigáo das multinacionais em expandir a capacidade produtiva 
doméstica para absorver a maior fatia de mercado possível. 

O contexto foi favorável para desencadear, entre as multinacionais, urna 
onda de posicionamento estratégico de longo prazo no mercado interno 
brasileiro e vizinhos do Mercosul, via expansáo, novas plantas e, no caso de 
eletroeletrónica de consumo e de autopegas, também via "take-overs". As que já 
estavam, trataram de manter suas posigóes, ameagadas, agora,  pelas novas 
entrantes. Na busca de fronteiras  de expansáo á escala global, elegeram o 
Mercosul como lugar promissor a longo prazo. 

A indústria automobilistica, campeá dos investimentos no período, teve 
seu impulso inicial dado com anterioridade ao Plano Real. Em 1992, no auge da 
crise brasileira, estabeleceu-se um "Acordo Setorial" entre governo, 
trabalhadores e empresas, mediante o qual o governo reduziu os impostos, 
especialmente sobre os carros ditos "populares" (até 1000 cc.), os trabalhadores 
comprometeram-se a náo realizar greves e as empresas comprometeram-se a 
náo demitir. A expansáo argentina e a recuperagáo brasileira de 1993, em 
conjunto com urna queda nos pregos dos autos populares, deslanchou urna 
etapa de expansáo, que foi reforgada pelo Plano Real. A produgáo, que fora de 
pouco menos de 1 milháo de unidades na média de 1990-92, saltou para cerca 
de 1,4 milhóes em 1993, e continuou crescendo, até alcangar os já mencionados 
1,8 milhóes em 1997. 
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O "Acordo Setorial" de 1992 foi a primeira etapa de um processo em que 
o governo deu estímulos á rentabilidade do setor automotriz. Com o Plano Real, 
a eficiencia das medidas foi reduzida, devido á forte valorizagáo cambial. Sob o 
efeito de urna avalanche de importagoes de automóveis, e do efeito "tequila", as 
montadoras, agora desacompanhadas dos empregados e também das 
produtoras de autopegas - que haviam sido participantes do acordo de 1992 -
lograram obter do governo um considerável aumento ñas tarifas de importagáo. 
Estas subiram de 35% para 70%, seguindo-se um regime de gradual redugáo, 
até o ano 2000. Além disso, receberam o beneficio de importar partes, pegas, 
componentes e bens de capital, com tarifas que variam de 2% a 8%. A protegáo 
efetiva das montadoras já instaladas elevou-se extraordinariamente. Segundo os 
cálculos de Kume (1996) superaram os 200%, em 1995 (tabela 15-A). 

O resultado de todo o processo para as montadoras foi urna rentabilidade 
que, segundo os dados da Gazeta Mercantil, saltou de -0,7% no bienio 1992-93, 
a nada menos que 38% no trienio 1993-95. 

As grandes montadoras de há muito estabelecidas - Volkswagen, Fiat, 
General Motors e, com algum atraso, a Ford - renovaram por completo os 
modelos nesse período, em especial nos anos 1993-96. Fizeram, além disso, 
importantes investimentos em racionalizagáo e expansáo. A partir do éxito da 
segunda etapa de expansáo pós-Plano Real e pós-implantagáo do regime de 
1995, as grandes empresas preexistentes confirmaram decisáo anterior de 
ampliar o ciclo expansionista, e urna série de empresas globais, antes ausentes, 
passaram a realizar investimentos e anunciar outros. Estáo em implantagáo 
cinco plantas completamente novas - urna fábrica para caminhoes, pela 
Volkswagen, em Resende, urna fábrica para 30 000 carros pequeños, pela 
Mercedes Benz, em Juiz de Fora, interior de Minas Gerais (até aqui restrita, no 
Brasil, á produgáo de automóveis e caminhoes), urna fábrica para a produgáo de 
30 000 Honda Civic no interior do Sáo Paulo, urna fábrica da Toyota para a 
montagem de automóveis de passeio e, ainda em fase inicial de obras, urna 
fábrica para 100.000 automóveis de porte médio pela Renault, em Curitiba, . E 
estariam "decididos" pelo menos dois outros empreendimentos de grande porte, 
ambos no Rio Grande do Sul, ou seja, urna fábrica nova de automóveis pela 
General Motors e outra pela Ford. Outras empresas, como a Peugeot, a Ásia 
Motors, e a Hyunday também anunciaram planos de investimento. 

Um elemento novo veio a reforgar,  nos últimos anos, os incentivos a 
investir das montadoras, ou seja, fortes subsidios fiscais, crediticios, de térras e 
de infra-estrutura,  por estados e municipios em "guerra fiscal". Embora náo se 
tenha ainda conhecimento sistematizado sobre o volume exato desses 
incentivos, e inexistam cálculos sobre seu impacto sobre as expectativas de 
rentabilidade, as especulagóes de especialistas sáo de que estejam barateando 
sobremaneira o custo dos empreendimentos, a ponto de compensar sua 



63 

realizagáo, mesmo diante das incertezas sobre o crescimento futuro da 
demanda15. 

As produtoras de autopegas, por sua vez, tiveram rentabilidade negativa 
em todo o periodo, salvo em 1994. Os determinantes de seu desempenho estáo 
vinculados á violenta reestruturagáo por que passa o setor automotriz, 
comandada, de forma absoluta, pelas montadoras e, mais recentemente, 
reforgada pelo regime automotivo. A abertura comercial permitiu as montadoras 
introduzir, no Brasil, a compressáo de margens ("profit-squeeze"),  que 
caracterizou sua relagáo com os fornecedores  em todo o mundo nos anos 
oitenta, e a valorizagáo cambial permitiu-lhes acentuar o processo. A 
possibilidade conferida pelo regime automotivo de 1995 ás montadoras, de 
importar autopegas e componentes com tarifas reduzidas, foi o mais recente 
episodio do mesmo processo. 

A observagáo das cifras relativas a comércio de autopegas revela que a 
possibilidade de importar com tarifas baixas materializou-se em escala 
relativamente reduzida. Como proporgáo do valor produzido, as importagóes 
passaram de 16% em 1993, a 21% em 1995, e a 25% em 1997 (de US$ 1,7 
bilhóes a US$ 2,3 bilhóes e US$ 3,2 bilhóes, respectivamente). Ao mesmo 
tempo, o coeficiente de exportagoes elevou-se de 19% a 24% e a 23%, nesses 
mesmos anos, com o que transformava-se um pequeño saldo positivo no 
comércio, em um pequeño saldo negativo. 

A elevagáo no coeficiente de importagáo náo reflete, porém, a verdadeira 
pressáo sobre as produtoras de autopegas. No período recente ocorreu a 
curiosa situagáo em que as empresas aumentaram significativamente o valor da 
produgáo - em dólares correntes, de US$ 9,4 bilhóes em 1993 a US$ 11,3 
bilhóes em 1995 e US$ 12,2 bilhóes em 1997 - e tiveram forte compressáo ñas 
margens de lucro. Foi um período de acolhimento das exigencias feitas pelas 
montadoras, agressivas na ameaga de importar em sua condigáo de 
oligopsonista e globalizada, a submissas empresas fornecedoras  em luta por 
evitar a eliminagáo de um mercado expansáo. 

Nessas circunstáncias, o comportamento racional das produtoras de 
autopegas foi, por um lado, ocupar capacidade ociosa, realizar pequeños 
investimentos em modernizagáo, e acompanhar as montadoras no que se refere 
á renovagáo de produtos, para atendimento dos novos modelos de veículos; e, 
por outro, manter atitude de grande cautela, evitando comprometer-se com 
expansáo de capacidade instalada. Isto significa que tem havido um 
descompasso entre a acelerada expansáo de capacidade de montagem em 
curso e a expansáo de capacidade de produgáo de autopegas 

1 5 Entre os varios estudos recém concluidos sobre o setor automotriz, ver o de Carvalho e outros (1997); e 
o de Posthuma (1997), este último sobre autopegas. 
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Essa situagáo pode, no entanto ser provisoria. Á diferenga de outros 
segmentos que, no período recente, investiram pouco por falta de 
competitividade - por exemplo, bens de capital seriado, fármacos, etc - o de 
autopegas pode recuperar-se no futuro. O movimento de reestruturagáo setorial 
ainda está em curso, e as perspectivas parecem boas. O elemento novo da 
reorganizagáo setorial em curso é a aquisigáo das "grandes" empresas nacíonais 
pelas empresas de autopegas "globalizadas", com fortes vínculos com as 
grandes montadoras mundiais. 

O abandono do mercado pelas nacionais deve-se á insuficiencia de 
escala a nivel mundial. O interesse das "globalizadas" em fíxar-se no Brasil 
resulta das exigéncias técnico-económicas de produgáo em regime de "just-ín-
tíme", ou seja, produgáo local próxima ás montadoras localizadas no Brasil, e do 
fato de que o país tem máo-de-obra altamente qualificada e custos 
potencialmente competitivos. A estratégia é, claramente, posicionar-se no 
mercado do Mercosul, para produzir localmente. É obediente a idéntica 
estratégia das montadoras, que também se definiram pela ocupagáo do mercado 
local através de produgáo interna e, ao fazé-lo, obrígam a que suas supridoras 
no resto do mundo sigam seus passos. 

A situagáo da indústria de borracha  - na qual estima-se que 
pneumáticos participa com cerca de 70% do valor da produgáo - tem algumas 
semelhangas com a das demais "autopegas", e algumas diferengas. 

Também em pneumáticos houve relativamente pouco investimento, ainda 
que trés das quatro grandes empresas multinacionais que dividem entre si 100% 
do mercado brasileiro tenham realizado alguma expansáo de capacidade. 
Sofreram,  igualmente, o "profit  squeeze" das montadoras, viabilizado pela 
abertura comercial e, a partir de 1995, pelo regime automotivo, que incluí 
pneumáticos no rol de produtos que as montadoras podem importar com tarifas 
rebaixadas, juntamente com autopegas e bens de capital. As produtoras de 
pneumáticos tiveram, ademais, suas margens de lucro no mercado de reposigáo 
contraídas, pela possibilídade de importagáo de pneus usados, com tarifas 
reduzidas (extinta em 1996). A expansáo do produto da indústria de borracha 
como um todo foi de 1% ao ano, no período 1994-1996. O suprimento de 
pneumáticos á expansao da produgáo de veículos foi realizado essencialmente 
com importagóes. O coeficiente de importagóes de produtos da borracha 
cresceu de 8% a 24% entre os dois anos, ou seja, relativamente bem mais que o 
de autopegas. 

Também aplica-se ao caso de pneumático as vantagens de produzir em 
plantas que se encontrem ñas proximidades físicas das montadoras, de modo 
que, tal como em autopegas, a tendéncia é ampliar a capacidade produtiva local. 
No caso de pneumáticos, a hipótese de comportamento relativamente á decisáo 
de produgáo local é mais claramente enunciável que em autopegas, porque 
quatro entre as seis grandes empresas multinacionais que abastecem as 
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montadoras a nivel global já se encontram no Brasil, produzindo praticamente 
100% dos pneus feitos localmente. 

A estratégia das subsidiárias locáis das empresas multinacionais parece 
ser manter um "market-share" correspondente a algo como 70% a 80% da 
demanda "de pico" de automóveis das montadoras ás quais estáo fortemente 
ligadas, e importar o restante, "intra-firma",  de outras subsidiárias localizadas no 
exterior. Com isto, e sem perder mercado para a corporagáo como um todo, 
evitam expor-se localmente ao elevado risco de contragáo de demanda no Brasil 
e no Mercosul, ao qual inevitavelmente expóem-se as montadoras, devido á sua 
estratégia concorrencial de longo prazo, de barrar a entrada de competidores 
através de instalagáo de folga de capacidade. 

Os segmentos produtores de eletrodomésticos e de produtos eletrónicos 
de consumo tiveram, como se salientou, urna explosáo de demanda nos anos 
recentes, depois do Plano Real. No conjunto, as empresas desses segmentos 
recuperaram-se dos prejuízos dos primeiros anos da década e, em 1994-95, 
alcangaram a satisfatória rentabilidade de cerca de 10% anuais sobre o 
patrimonio líquido. 

Os números da expansáo do consumo sáo impressionantes. No grupo de 
principáis eletrodomésticos, as vendas de refrigeradores,  entre 1993 e 1996, 
elevaram-se de cerca de 1,7 milhóes a pouco mais de 4 milhóes; as de 
"freezers",  de 386 mil a 679 mil e, as de máquinas de lavar roupa, de 423 mil a 
1091 mil. No caso da eletrónica de consumo, a expansáo ñas vendas de TVs a 
cores, no mesmo período, foi de cerca de 3,3 milhóes a cerca de 9,2 milhóes, a 
de aparelhos de vídeo-cassette, de 840 mil a 2,8 milhóes e, a de equipamentos 
de som, de cerca de 4,2 milhóes a cerca de 6,4 milhóes. 

A produgáo de eletrodomésticos está essencialmente localizada em Sáo 
Paulo e no sul do país, e tem baixo coeficiente de penetragáo de importados, 
náo só em termos de produto final como em toda a extensáo da cadeia 
produtiva. Na etapa de montagem final, o setor passou por urna racionalizagáo 
que derrubou seus custos. Goza, também, de confortável protegáo tarifaria, 
sobretudo considerando-se que tem protegáo adicional por custos elevados de 
transporte internacional. Além disso, é concentrado em algumas poucas 
empresas de grande porte, que dispóem de urna rede nacional de distribuigáo e 
assisténcia técnica, que funciona como urna barreira á entrada de importados (e 
a novos concorrentes). Para trás, na cadeia produtiva, seu segmento principal, a 
"linha branca", é grande consumidora de chapas de ago nacionais e de produtos 
da petroquímica brasileira, barateados pela exposigáo á concorrencia 
internacional, e adquire internamente o componente principal, as 
"compressoras", essencialmente do mesmo grupo que lidera o setor de linha 
branca no Brasil. 

A partir de 1993 o setor logrou restabelecer margens de lucro atraentes á 
expansáo da capacidade produtiva e dos negocios, que até entáo eram 
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predominantemente geridos por empresas predominantemente nacionais. A 
estabilizagao macroeconómica e o "boom" recente da demanda, aliado á 
consolidagáo do Mercosul, refizeram completamente o quadro patrimonial. As 
maiores empresas mundiais do setor ampliaram marcadamente suas posigoes, 
através de compras das nacionais: a norte-americana Whirlpool transformou-se 
em acionista majoritária do maior grupo do setor, o Brasmotor (Embraco, 
Brastemp, Cónsul), a sueca Eletrolux absorveu 100% da Refripar,  a joint-venture 
alema Siemens-Bosch comprou a Continental, e a norte-americana GE adquiriu 
a Daco. 

A entrada dessas empresas se fez acompanhar de importantes 
investimentos fixos, num movimento de busca de ampliagáo de posigoes num 
mercado em expansáo acelerada, que contrasta com o baixo dinamismo dos 
mercados dos países desenvolvidos onde elas concentram seus negocios. 

Ou seja, o processo tem pelo menos urna semelhanga básica com o que 
ocorreu no setor automotriz, além de demanda acelerada: as empresas gigantes 
mundiais náo querem estar fora do jogo do mercado brasileíro/Mercosul, o que 
está determinando forte expansáo da base produtiva doméstica. A principal 
diferenga com relagáo á automotriz é que, no caso desta, a preexisténcia das 
grandes montadoras deu-lhes facilidades de manutengáo da líderanga de 
mercado e de dificultar a entrada de concorrentes, enquanto, no caso dos 
eletrodomésticos, as nacionais preexistentes preferiram  saír do mercado, 
vendendo-se ás gigantes mundiais. 

A eletrónica de consumo localíza-se principalmente na Zona Franca de 
Manaus, onde realiza o grosso da montagem final dos produtos comercializados 
no Brasil, através de elevados coeficientes de importagáo de componentes 
eletrónicos, incentivados por isengáo de tarifas de importagáo. O valor agregado 
localmente conta com generosos incentivos fiscais, revígorados, em 1993, pelo 
regime do "Processo produtivo básico", que buscou contrarrestar  a avalanche 
importadora resultante da combinagáo da anbertura comercial, com o fim da lei 
de reserva de mercado para produtores nacionais da informática. 

Ás tarifas vigentes - entre 20% e 30%, nomináis - a produgáo de bens 
fináis só náo é competitiva nos produtos portáteis do low-end  do consumo -
rádios de pilha, aparelhos de barbear, etc, onde os asiáticos passaram a 
dominar o mercado internacional - e nos do high-end,  ou seja, naqueles produtos 
de maior conteúdo tecnológico (TVs de alta definigáo, equipamentos de som 
sofisticados, etc), onde prevalesce a competitividade das plantas matrízes dos 
grandes conglomerados ¡nternacionais norte-americanos, japoneses e europeus. 

A expansáo acelerada da produgáo implicou em expansáo dos 
investimentos e da capacidade de montagem em Manaus. Trata-se, no entanto, 
de um processo de investimento relativamente menos intensivo em capital do 
que a montagem de eletrodomésticos, porque a miníaturizagáo dos 
componentes e a automagáo e flexibílizagáo do processo produtivo de 
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montagem de produtos eletrónicos permitiu expansáo com pouca construgáo 
civil. Houve importante troca de equipamentos nos mesmos espagos físicos de 
fábricas preexistentes, que deram maior velocidade ao processo produtivo, via 
redefinigáo de lay-out  e terceirizagáo de etapas da cadeia produtiva. Isto 
barateou os investimentos fixos e acelerou a resposta do setor ao aumento da 
demanda, minimizando o problema de prazo de constugáo. 

Na retaguarda da cadeia produtiva há fortes deficiencias em termos da 
competitividade no setor de produgáo de componentes eletrónicos de uso 
genérico. A abertura da economía e o fim da lei da informática praticamente 
eliminaram a produgáo local de semicondutores, que atualmente atende a 
menos de um quarto da demanda brasileira. Na montagem de circuitos 
integrados ocorreu um forte desinvestimento nos anos 90, com o fechamento de 
todas as plantas produtivas de estrangeiras (BNDES, 1996), num movimento 
análogo ao que se observou no segmento de fármacos. O segmento de 
montagem de placas de circuito impresso também foi fortemente impactado, 
ainda que a desaparigáo de urna centena de pequeñas e médias empresas 
tenha sido parcialmente compensada por fusóes que permitiram urna maior taxa 
de sobrevivéncia. 

A situagáo é menos desfavorável no segmento de componentes discretos 
(resistores, capacitores, etc), que tém menor complexídade tecnológica. Ainda 
assim, há desestímulos ao investimento para a expansáo da produgáo dessa 
categoría de produto, porque o regime fiscal de Manaus facilita as importagóes, 
em detrimento da produgáo doméstica. 

A excegáo mais visível na "retaguarda" do setor eletrónico brasileira é a 
de investimentos em cinescopios. Nesse segmento está em curso, no momento, 
forte expansáo de capacidade produtiva, tanto na planta da empresa, que até 
aquí era a única produtora no país, a Philips, como através de plantas novas em 
dois concorrentes, ou seja, um consorcio por trés grandes produtores de TVs 
em movimento de integagáo vertical, e urna planta nova da Goldstar. 

Por último, cabe observar que, relativamente a todo o conjunto de setores 
produtores de bens duráveis, pode haver nos proximos anos forte desaceleragáo 
dos investimentos, mesmo na improvável hipótese de que as economías do 
Mercosul recuperem rápidamente a capacidade de crescer depois da crise 
asiática de fins de 1997. Isto porque o que caracteriza o mercado oligopólico 
desses setores é o investimento á frente da demanda, para desincentivo á 
concorréncia. Tudo indica que as plantas em construgáo ou ampliagáo das 
grandes empresas já instaladas e das que puderam ingressar no período 
recente já disporáo de capacidade para atender o mercado da regiáo, por muitos 
anos mais. Isto é ainda mais verdadeiro se cosiderarmos que houve urna "bolha 
de consumo" nos anos que se seguiram ¡mediatamente ao Plano Real, 
determinado por urna demanda que estava reprimida por muito tempo e que já 
teria sido satisfeita, fazendo com que o mercado retorne a urna normalidade que 
representaría um consumo total anual menor do que o que se registrou no 
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período recente. Se isto for correto, terá havido um "sobreinvestimento", com 
repercussóes importantes sobre a taxa de investimento futura. 

a.2.) Náo-duráveis 

Os setores de bens de consumo náo-duráveis foram, de um modo geral, 
beneficiados pela expansáo da capacidade aquisitiva da populagáo decorrente 
do Plano Real, que repercutiu favoravelmente sobre os investimentos. O impacto 
do Plano Real foi, no entanto, bem menor do que no caso dos duráveis, o que 
explica-se pelo menos por tres razóes: os náo-duráveis tém elasticidade-renda 
de demanda relativamente baixa; eles náo foram beneficiários de 
restabelecimento de financiamento a consumo a médio prazo, porque náo 
dependem de crédito de consumo além do curto prazo; e eles incluem um vasto 
segmento cuja rentabilidade foi muito afetada pela abertura e valorizagáo 
cambial (téxtil/calgados/confecgóes). 

O quadro da dinámica de investimentos é bastante diferenciado segundo 
setores e também quando se consideram diferentes segmentos de cada setor. 
Tomando-se os quatro grandes conjuntos de náo-duráveis, ou seja, alimentos, 
farmacéutica/higiene, artigos de plástico e téxteis/confecgóes, os trés primeiros 
apresentaram razoável atividade inversora, inclusive em projetos de expansáo, 
enquanto o último manteve um comportamento mais conservador, e concentrou 
os investimentos essencialmente em reposigáo/modemizagáo. 

A indústria de alimentos acelerou a expansáo da produgáo física no 
trienio 1994-96, em 5,3% ao ano, contra urna média de 1,4% entre 1985 e 1993. 
Especialistas e executivos do setor consideram a expansáo algo extraordinário 
em sua trajetória de longo prazo, caracterizada pela baixa elasticidade-renda. 
Deveu-se á redistribuigáo de renda em favor dos trabalhadores resultante do 
Plano Real e, por essa razáo, a expectativa geral das empresas é de que o 
crescimento volte a estabilizar-se a taxas bem inferiores,  dependendo, como é 
obvio, da taxa de crescimento geral da economia, e do comportamento do 
mercado mundial. 

Houve, ao que tudo indica, por parte das empresas, urna percepgáo de 
alargamento do mercado consumidor, qualificada pela percepgáo de que o salto 
no consumo náo se repetiría (ou seja, a elevagáo teria sido do tipo "once and for 
all"). Por essa razáo, e devido á existéncia de capacidade ociosa, a reagáo dos 
investimentos foi favorável,  mas náo foi além do que se registrou históricamente. 
De acordo com a tabela 11, a taxa de investimento agregada do setor, que havia 
caído de 0,39% do PIB na média do período 1970-88 para 0,24% no biénio 
1992/93, praticamente recuperou seu nivel histórico, elevando-se a 0,37 % do 
PIB. 

Contribuíram para a expansáo dos investimentos urna forte recuperagáo 
na rentabilidade setorial, propiciada pelo fato de que a ampliagáo do mercado 
permaneceu essencialmente cativa das empresas sediadas no país, devido á 
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forte protegáo contra importagoes resultante dos custos de transporte, 
armazenagem e distribuigáo - tanto mais elevados quanto mais perecíveis os 
produtos - e de alguma protegáo tarifária.  Nessa mesma linha de argumentagáo, 
há que atentar para o fato de que o setor é altamente intensivo em custos 
relacionados á rede e á logística de distribuigáo, com elevadas economías de 
escala, e que os "custos enraizados" das empresas com tradigáo no mercado 
funcionam como barreira á entrada de produtos importados. 

A ampliagáo de mercado atraiu as grandes empresas multinacionais, até 
aquí ausentes do país, ao que tudo indica transformando o setor de alimentos no 
grande campeáo de fusóes e aquisigóes no período recente, de forma 
semelhante ao que parece ter ocorrido na Argentina, anos antes. As novas 
entrantes tenderam a evitar iniciar projetos totalmente novos, preferindo comprar 
ou associar-se a empresas locáis, e modernizá-las e ampliá-las marginalmente. 
É provável que o elevado custo da rede e da logística de distribuigáo seja parte 
da explicagáo por essa preferencia. 

Alguns segmentos destacaram-se no processo de expansáo recente, via 
de regra associados com a incorporagáo da massa de consumidores de baixa 
renda a pontas modernas de consumo de prateleiras de supermercado. Sáo, por 
exemplo, os casos de laticínios, chocolates, massas e confeitos, conservas 
vegetáis e frutas, refrigerantes  e cervejas, massas e confeitos (especialmente 
páes industrializados e bolos), e urna fragáo da cadeia de proteína animal 
(frangos e, em menor escala, suínos). Um estudo detalhado do setor certamente 
concluiría que é nesses segmentos, e náo em produtos mais tradicíonais da 
cesta de consumo básica, como como café, agúcar, cereais, produtos da soja, 
preparagáo de pescado, bebidas alcoólicas, etc, que devem ser encontrados os 
investimentos que respondem pela recuperagáo da atividade inversora do setor 
alimenticio como um todo no período recente. 

A industria farmacéutica  foi beneficiária de urna moderada expansáo de 
demanda depois do Plano Real, que se assemelhou, em termos de taxas anuais, 
as que se observaram no caso de alimentos. A característica distintiva do 
desempenho desse segmento no Brasil - e de outros "congéneres", como o de 
produtos de higiene e cosméticos - tem sido urna elevadissima rentabilidade. 

A rentabilidade no setor farmacéutico resulta da forma como se organiza 
o mercado do setor, e da capacidade de resistir á penetragáo de produtos 
importados. Está presente no país a maioria dos grandes produtores á escala 
mundial, realizando localmente as "misturas fináis", protegidas por normas 
técnico-sanitárias e, em menor escala, por tarifas alfandegárias, e conservando 
suas fatias de mercado através de pesados investimentos em publicidade e 
elevados custos enraizados em redes de distribuigáo. 

Tal como no caso do setor de alimentos, os investimentos recuperaram-
se no período aqui analisado. No entanto, trata-se de urna atividade que, pelo 
menos na etapa de "manipulagáo" correspondente á de mistura final, é muito 
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pouco intensiva em capital. Nessa etapa, os investimentos, além de pequeños, 
sáo razoavelmente divisíveis no tempo, ou seja, admitem expansóes marginais, 
o que permite ás empresas adequar-se rápidamente a eventuais aceleragóes da 
demanda. 

Como se sabe, o setor é intensivo em pesquisa e desenvolvimento. 
Desde a abertura comercial, já no inicio dos anos 90,16 as grandes 
multinacional desativaram a maioria das plantas produtoras de matérias-primas, 
até entáo abrigadas no país por diferentes dispositivos de protegáo, e 
concentraram a produgáo dos principios ativos que Ihes dáo o controle dos 
mercados a nivel mundial em urna ou duas plantas produtivas de grande escala, 
localizadas nos países desenvolvidos. Isto significa que, no período atual, esse 
foco de investimento foi abandonado. Reside ai, também, a forte aceleragáo ñas 
importagoes de produtos farmacéuticos. A abertura pouco afetou a competigáo 
no setor, que é minimizada pela agáo oligopólica das gigantes multinacionais 
que dominam o mercado brasileiro, com seus tradicionais e agressivos 
esquemas de publicidade e distribuigáo. 

Entre os setores congéneres, os segmentos de higiene e beleza parecem 
ter sido beneficiários da expansáo de demanda do Plano Real, em extensáo 
bem mais ampia que a farmacéutica, num fenómeno semelhante ao descrito no 
caso de alimentos, em que a redistribuigáo de renda permitiu o acesso de urna 
nova carnada da populagáo a bens cujo consumo Ihe era pouco viável ñas 
condigóes anteriores. A atividade inversora é intensa, em condigóes de acirrada 
disputa de um mercado concentrado ñas máos de gigantes multinacionais 
mundiais. 

A indústria de artigos de material plástico foi um dos segmentos mais 
beneficiados pelo Plano Real e respondeu positivamente em termos de 
investimentos. Sua produgáo ampliou tanto na condigáo de insumo para bens de 
consumo em geral - na esteira da aceleragáo da demanda de bens de consumo 
duráveis, muitos insumidores desses produtos, e na produgáo de embalagens 
para bens de consumo de um modo geral, inclusive refrigerantes  - como na 
produgáo direta de urna infinidade de artigos e utensilios náo-duráveis, para os 
quais o mercado foi marcadamente ampliado pelo aumento da renda dos 
trabajadores mais pobres. O setor tem protegáo devido á especializagáo e 
diferenciagáo de produtos, associadas a baixas escalas e á proximidade a 
consumidores, e baixou seus custos, gragas á queda de pregos das matérias-
primas que utilizam, resultante da pressáo da baixa de tarifas e da apreciagáo 
cambial (a de brinquedos foi favorecida por esquema especial de protegáo 
temporária). 

1 6 A mudanga na lei de propriedade industrial, que permitiu o patenteamento de produtos de 
origem biotecnológica no Brasil, é de 1995, muito posterior,  portanto, á decisáo das empresas 
de descontinuar a produgáo de matérias-primas  no país. 
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Entre os náo-duráveis, a industria téxtil foi a de menor dinamismo. 
Observe-se, porém, que no grupo dos setores de menor dinamismo relativo a 
textil teve desempenho invstidor considerávelmente superior aos demais. Está 
na "fronteira"  entre os dinámicos e nao-dinamicos. Como proporgáo do PIB, seus 
investimentos (excluindo-se confecgóes) reduziram de 0,24% na média do 
período 1970-88 a 0,18% no trienio 1995-97. Este desempenho é menos ruim do 
que poderia imagínar-se frente ao fraco desempenho da produgáo no complexo 
téxtil/vestuário em toda a década de 90. Houve urna primeira queda de cerca de 
12% entre 1989 e 1993 e urna nova queda, de outros 8%, dai até 1996, ou seja, 
continuou havendo retragáo, mesmo depois do Plano Real. A retragáo do 
segmento de vestuário foi ainda mais forte, alcangando, respectivamente, 25% e 
11%, nos dois períodos.17 

O que houve foi sobretudo urna considerável onda importadora de 
máquinas e equipamentos a pregos muito atraentes, visando a modernizagáo do 
defasado parque produtivo. O fato de que o processo é relativamente 
descontinuo, ou seja, de que pode-se modernizar urna fábrica graduamente, 
também ajudou a que a intensificar urna reagao mais favorável á competigáo 
das importagóes através de investimentos modernizantes. Já a ocorréncia de 
inversóes em "greenfield" parece ter ficado restrita a um pequeño conjunto de 
grandes empresas que atuam nos segmentos de maior competitividade (artigos 
de cama, mesa e banho, roupas de algodáo, tecidos índigo, etc), num 
movimento de "nordestinizagáo", atraído por máo-de-obra barata e por fortes 
incentivos fiscais e de outras naturezas. 

Trata-se, como se sabe, de um setor muito heterogéneo. Há um pequeño 
número de grandes empresas que tém conseguido manter-se competitivas, 
inclusive para exportar, e urna infínidade de pequeñas e médias altamente 
atetadas pela abertura da economía, especialmente nos segmentos de vestuário 
com tecidos artificiáis. A contragáo do setor teve, entre suas características, a 
desaparígáo de muitas délas (e a ¡nformalizagáo de muitas outras) - sendo o 
caso mais visível o daquelas concentradas na cidade paulista de Americana. 
Infelizmente, náo tivemos condigóes, no presente estudo, de estimar o 
"desinvestimento" relacionado com essa desaparígáo de capacidade produtiva. 

O comportamento contracionista tem duas causas. Primeiro, a exemplo 
do que vem ocorrendo em toda a América Latina, a indústria vem sendo 
negativamente afetada pela abertura comercial, náo conseguindo ampliar as 
exportagóes na velocidade em que ampliam-se as importagóes. Em especial, 
vem sofrendo forte pressáo de importagóes de produtos asiáticos, 
particularmente de chineses, resultando, em parte, em redugáo de mercado 
local para produgáo doméstica e, sobretudo, em compressáo ñas margens de 
lucro das empresas nacionais, para enfrentar  a competigáo. Segundo, é um 
setor muito ¡nelástico com relagáo a prego e a renda. Isto significa que o 
barateamento dos pregos por pressáo das importagóes e da valorizagáo cambial 

1 7 Os números incluem calgados. 
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teve o efeito de contragáo do faturamento do setor superior ao efeito de 
expansáo dos salários depois do Plano Real. Entre 1993 e 1996, em dólares 
correntes, o complexo téxtil/confecgóes reduziu o valor das vendas (medida pelo 
valor bruto da produgáo) em mais de 20%, contrastando com o desempenho da 
indústria como um todo, que foi de elevagáo de 10%.18 

Na determinagáo dos investimentos do setor foi especialmente intenso o 
impacto dos tres principáis fatores desfavoráveis á ampliagáo dos investimentos 
na indústria manufatureira  como um todo, no período 1995-97, analisados na 
primeira parte do trabalho - ou seja, as incertezas com relagáo á continuidade do 
crescimento interno, as taxas de juros elevadas e a taxa de cambio valorizada. 

Pelo lado das perspectivas de mercado, as empresas tém razóes muito 
fortes para magnificar as incertezas com relagáo á continuidade do crescimento 
doméstico, já que, no conjunto, o setor téxtil/confecgóes foi campeáo de 
contragáo de vendas no período recente. Encontra-se, assim, extremamente 
sensível á evolugáo do mercado interno, ainda mais porque seu desempenho 
exportador também vem evoluindo desfavoravelmente. Já as elevadas taxas de 
juros domésticas podem estar afetando o setor mais que proporcionalmente, 
porque o tamanho médio das empresas, no caso de confecgóes, é relativamente 
pequeño. E, por último, é provável que a valorizagáo da taxa de cambio esteja 
afetando o setor de forma mais intensa que os outros, devido ao fato de que a 
evolugáo dos pregos internacionais de seus produtos vem sendo, ao que tudo 
indica, particularmente desfavorável,  devido á acirrada competigáo com os 
asiáticos. 

b) Baixo dinamismo dos setores de bens intermediários  (á excegáo 
de siderurgia/metalurgia) 

O conjunto de bens intermediários, de um modo geral intensivo em 
recursos naturais, tem razoável competitividade internacional - ainda que tenha 
margens de lucro comprimidas pela taxa de cámbio - e, ao que tudo indica, tem 
conseguido preservar, depois da abertura, razoáveis condigóes para enfrentar  a 
concorréncia de importagóes. Sáo os segmentos que apresentaram maior 
expansáo ñas exportagóes ñas últimas décadas segmentos, em base as plantas 
industriáis brasileiras mais modernas do país, e com escalas mais próximas ao 
padráo mundial. 

No entanto, seus investimentos estiveram deprimidos, e relativamente 
concentrados em modernizagáo e "desgargalamentos". A excegáo foi o setor 
metalúrgico e, em especial, o siderúrgico. 

1 8 Um quarto fator  explicativo do desempenho reside no fato de que, á diferenga  da maioria dos 
demais bens de consumo, o fim da inflagáo náo ¡mplicou em grandes vantagens pelo lado do 
financiamento ao consumidor, já que o comércio varejista sempre facilitou o pagamento em 
algumas prestagoes mensais. Observe-se que mesmo os alimentos foram  beneficiados por 
esquemas novos, já que, com o fim da inflagáo, os supermercados passaram a aceitar cheques 
pré-datados e cartóes de crédito. 
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Quando comparados ao restante da indústria, os setores de commodities 
possuem pelo menos duas razóes especiáis para manter urna atitude de cautela 
frente a investimentos em condigóes de incertezas. Primeiro, sáo muito 
intensivos em capital fixo, e seus investimentos em expansáo sáo "Tndivisíveis", 
ou seja, náo admitem aumentos marginais continuos - ao contrário, por exemplo, 
de setores como o textil, as confecgóes e a indústria de bens de capital. 
Segundo, sáo muito sensíveis á evolugáo do mercado e dos pregos 
internacionais, o que significa que sáo especialmente afetados pelas incertezas 
do mercado mundial. 

O setor metalúrgico/siderúrgico  é o único entre os dinámicos que só 
marginalmente produz bens fináis de consumo, e o único entre os produtores de 
bens intermediários que apresentou dinamismo na formagáo de capital fixo. 
Ainda que a diferenga com relagáo aos demais setores da categoría de bens 
intermediários náo se deva a novas plantas, e que os investimentos com 
expansáo e diversifícagáo de produtos haja sido menos relevante do que em 
modernizagáo, tem ocorrido, especialmente na siderurgia, mais expansáo que 
nos demais setores, e igualmente maior integragáo vertical. Além dísso, a 
siderurgia parece ter tido que recuperar-se de atrasos em 
reposigáo/modernizagáo maiores que os outros setores, devido a restrigóes 
pelas quais passou no período em que se processou sua transigáo do controle 
estatal ao privado, e nos anos que se seguiram a ela; por fim, também contribuiu 
para um maior investimento o fato de que, pelo menos comparativamente a 
aluminio, petroquímica e celulose/papel, seu parque industrial tem maior 
antigüidade média (Cosipa, parte da CSN, etc), já que o primeiro ciclo de 
investimento siderúrgico ocorreu nos anos quarenta e cinqüenta, enquanto o 
primeiro petroquímico ocorreu nos sessenta e, investimentos ¡solados á parte, o 
primeiro de celulose e de aluminio já nos anos setenta. 

O segmento de agos planos atravessou, no triénio examinado, urna 
temporada de intensa atividade, que concentrou temporalmente urna 
programagáo de modernizagáo que culmina um processo de racionalizagáo 
técnico-administrativa e de mudangas de propriedade que se seguiram á 
privatizagáo de 1991-92. Tem elevada competitividade internacional, devido a 
custos de insumos e matérias-primas adequados, experiencia exportadora 
consolidada, e escalas de produgáo e tamanhos de empresas suficientemente 
grandes para o mercado aberto. 

Todos os segmentos do setor passaram por intensa recomposigáo 
patrimonial, a partir da privatizagáo, realizada nos primeiros anos da década de 
90. Relativamente ao outro setor privatizado, o petroquímico, a atual estrutura de 
propriedade do setor siderúrgico parece cumprir melhor com os requisitos de 
expansáo. Por exemplo, faz com que náo Ihe falte poder de alavancar recursos 
para o investimento fixo, possivelmente ás melhores condigóes de juros e prazos 
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entre todas as empresas brasileiras- algo facilitado também pelo fato de que o 
setor é grande exportador.19 

Sua rentabilidade - superior aos 3% da tabela 14, que incluí toda a 
metalurgia - sofreu com a valorizagáo cambial, mas é superior aos demais 
commodities  de exportagáo. Primeiro, porque os pregos internacionais 
comportaram-se mais favoravelmente e, segundo, porque a contragáo foi 
atenuada por alguma reorientagao das vendas para o mercado interno - que dá 
margens de lucro maiores - devido ao crescimento mais que proporcional das 
vendas para esse mercado, arrastadas pela explosáo da produgáo de 
automóveis e produtos da linha branca. 

Por último, e náo menos relevante, ainda náo se concluiu a relocalizagáo 
espacial na produgáo siderúrgica mundial, ou seja, o processo através do qual 
Estados Unidos e Japáo foram levados a restringir a produgáo por razóes de 
custo e de protegáo ambiental. Isto abre espago para a expansáo nos países em 
desenvolvimento, especialmente na produgáo de agos planos, onde o progresso 
técnico é inferior  a outros segmentos da indústria. Por essa razáo, as 
expectativas dos empesários do setor com relagáo á evolugáo dos pregos 
internacionais, a médio e longo prazo, é mais favorável do que no caso de outros 
commodities  em que o Brasil tem tradigáo e eficiencia, como sáo os casos de 
aluminio e celulose. 

Talvez a maior surpresa da pesquisa seja o baixo investimento do setor 
de celulose e papel, por muito tempo o "campeáo" de dinamismo na indústria 
brasileira. 

Em parte o comportamento se explica por algo que se poderia esperar, ou 
seja, o fato de que náo há necessidade de muita modernizagáo, porque as 
plantas sáo relativamente novas. No entanto, o que surpreende é o baixo nivel 
dos investimentos em expansáo e plantas novas, o que é especialmente 
verdadeiro no caso da indústria de papel. 

1 9 Depois da recente parceria  constituida entre a ACESITA/CST/USINOR, a configuragáo  atual 
do setor siderúrgico brasileiro pode ser assim sintetizada: o ramo de agos nao-planos comuns 
(agos longos) está sob dominio do Grupo GERDAU e da BELGO-MINEIRA (que arrendou,  com 
o direito de compra da Siderúrgica Mendes Júnior); o ramo de agos nao-planos especiáis está 
sob o controle da VILLARES/ACESITA e da AQOS PIRATINI (Grupo GERDAU); o ramo de 
agos planos especiáis tem na ACESITA a única empresa siderúrgica na América Latina; e o 
ramo de agos planos comuns está, agora, sob o comando de trés grandes grupos: a 
USIMINAS/COSIPA, a CSN e a ACESITA/CST/USINOR. Entre as grandes siderúrgicas, 
somente ainda estáo indefinidos os caminhos a serem seguidos pela AQOMINAS e pela 
MANNESMAN, se bem que, no caso da MANNESMAN, deve ser considerado seu nicho de 
mercado de tubos sem costura. 

Os fundos de pensáo, em particular  a PREVI, tém forte  presenga acionária na BELGO-MINEIRA 
em parceria  com o Grupo ARBED, de Luxemburgo, e com o BRADESCO; na 
USIMINAS/COSIPA, em parceria  com os Grupos VOTORANTIM e CAMARGO CORRÉA; na 
CSN, em parceria  com o Grupo VICUNHA; e na ACESITA/CST, em parceria  com a VALE DO 
RIO DOCE, a KAWASAKI e com o grupo francés  USINOR. Vale ressaltar,  tém, também, a 
participagáo predominante na VALE DO RIO DOCE. 
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Á diferenga do passado recente, em que o setor teve importante 
desempenho na geragáo de saldos comerciáis positivos, o panorama para os 
próximos muitos anos á frente é pouco alentador. O setor estaría vivendo, no 
momento, um interregno entre um "segundo ciclo de investimentos" (1988/95) e 
um eventual "terceiro ciclo" (Macedo e Valenga, BNDES, 1996). 

Os autores projetaram, a partir de um cenário de rápido crescimento do 
mercado interno, os investimentos requeridos para evitar deterioragáo na 
balanga comercial. Devido aos prazos de projetos de implantagáo no setor, 
haveria que iniciar, até o ano 2002, investimentos para adicionar 37 novas 
máquinas de papel, mas apenas quatro já foram encomendadas. Num cenário 
de crescimento, as perspectivas de evolugáo do saldo comercial do setor 
transformaría  o saldo comercial positivo em 1994-96 em déficits superiores a 1 
bilháo de dólares a partir de 1998-99. 

Do ponto de vista da balanga comercial, o panorama no segmento de 
celulose é melhor do que o de papel, porque estáo amadurecendo, neste 
momento, quatro importantes investimentos em expansáo, "retardatários" do 
segundo ciclo, e que tiveram definigáo e partida anterior ao Plano Real (Aracruz, 
Cenibra, Votorantim e Jari). 

No entanto, as perspectivas de iniciar um investimento novo antes de 
2000-2001 parecem ruins. Há tres grandes projetos novos contemplados, mas o 
único que já estaría relativamente garantido seria o Vera Cruz, um 
empreendimento da Oderbrecht, em associagáo com urna grande empresa 
sueca. Mesmo nesse caso, faltam alguns anos para amadurecer a floresta de 
eucalipto necessária. Outro projeto, a Norcell, por enquanto resume-se a urna 
floresta de eucalipto de propriedade da Copene, que tem tido permanentes 
dificuldades para encontrar socios que o viabilizem fínanceiramente. O terceiro, 
da Champion, também poderia deslanchar a qualquer momento, mas parece 
prevalecer urna atitude de cautela por parte da empresa. 

Trata-se de um desempenho aquém do que se poderia esperar porque o 
setor é altamente competitivo em termos mundiais, em celulose de fibra curta, 
porque a demanda internacional apresenta boas perspectivas para os próximos 
dez anos, e porque houve razoável expansáo da demanda interna depois do 
Plano Real. 

Ocorre, porém, que há muitos motivos para manter urna atitude de 
cautela. No segmento de celulose há pelo menos tres: a) o segundo ciclo 
amadureceu num momento de queda nos pregos internacionais, 1993-94, 
provocando problemas financeiros para algumas das potenciáis empresas 
investidoras; b) há urna explosáo de investimentos na Indonésia, á base de fibra 
curta de eucalipto, contrapondo-se á atragáo proveniente das boas perspectivas 
de expansáo da demanda internacional; c) a evolugáo das taxas de cámbio tem 
comprimido muito as margens de lucro do setor. 
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No caso das empresas integradas na produgáo de celulose e papel - urna 
regra entre as grandes do mercado de papel a cautela com relagáo a 
investimentos em celulose também se justificaría, em principio, pelo potencial 
interesse das empresas multinacionais pelo mercado brasileiro e do Mercosul no 
segmento de papel: há, no setor, toda urna expectativa de acirramento da 
disputa de mercado interno - cujas margens de lucro sáo superiores á 
exportagáo - o que significa que as locáis deveriam preservar sua capacidade de 
investimento em papel - e náo em celulose - para reforgar  suas posigoes no 
mercado nacional de papel. 

No entanto, apesar disso, o investimento em papel vem sendo 
especialmente reduzido. Os empresários entrevistados realgaram o quadro 
macroeconómico como o grande fator de restrigáo. Sáo trés os elementos que 
compóem o quadro restritivo. Primeiro, desconfiam das possibilidades de 
crescimento do mercado interno; segundo, a grande imobilizagáo de capital e o 
longo prazo de maturagáo tomam os investimentos muito caros e arriscados 
diante das taxas de juros. 

As taxas de juros sáo mais relevantes para elas que para as empresas 
especializadas em exportagáo de celulose. Primeiro, porque sáo 
predominantemente nacionais; segundo, porque, á diferenga das empresas de 
ceiulose - que tém hedge  contra risco cambial devido ao fato de serem 
predominantemente exportadoras - as empresas integradas exportam urna 
fragáo bem menor de sua produgáo e, por isto, necessitam pagar um prémio 
extra para cobertura contra risco cambial; e, terceiro, e náo menos importante, a 
valorizagáo cambial aumenta a distáncia entre as margens de lucro no mercado 
interno relativamente ás exportagóes, contríbuíndo para urna atitude de abrir 
máo do mercado exportador em favor de vendas internas. Urna eventual 
recessáo doméstica implicaría em ter de reconquistar os mercados externos, 
mas o custo seria menor do que grandes imobilizagóes ¡mediatas de capital. 

O setor químico, o maior da indústria brasileira, com cerca de 18% do 
valor da produgáo industrial, tem inspirado urna atitude de muita cautela por 
parte dos investidores, nos últimos anos. Isso está refletido em urna taxa de 
investimento de 0,33% do PIB, no trienio 1995-97, muito inferior  aos 0,65% do 
PIB registrados no período 1970-88.20 Encontram-se, por certo, segmentos que 
revelam algum dinamismo, como sáo os casos, por exemplo, na petroquímica, 
de detergentes, tintas e vernizes, e algumas das resinas termoplásticas. Como 
se sabe, inclui-se, sob a denominagáo "setor químico", urna gama 
extraordinariamente variada de segmentos, com diferentes morfologías de 
mercado, elasticidades-renda de demanda, graus de exposigáo á concorréncia 
internacional, graus de sofisticagáo tecnológica, etc, fazendo do setor um mundo 

2 0 Os dados divulgados periódicamente, pela Associagáo Brasileira  de Industria Química, 
Abiquim, confirmam  plenamente nossas estimativas de baixo investimento. Veja-se Abiquim, 
"Projetos de Investimento", mimeo, vários números, anos 1995 a 1997. 
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cuja descrigáo e análise náo cabem fácilmente em generalizagóes, muito menos 
em um par de páginas. 

Vários especialistas assinalaram, no entanto, que a cautela com relagáo a 
investimento é a regra em todos os grandes agrupamentos nos quais 
habitualmente se divide o setor. A propensáo a investir tem sido, de forma mais 
ou menos generalizada, baixa na química inorgánica (barrilha, soda cáustica, 
cloro, ácido sulfúrico, etc) e no setor de fertilizantes - cuja competitividade é tida 
como especialmente insuficiente. Tem sido baixa também em refinarias  de 
petróleo (náo há nenhuma seguranga de que a Petrobrás, ou qualquer outro 
agente, esteja determinado a investir em nova refinada nos próximos anos) e 
baixa, ainda que algo mais heterogénea, no setor petroquímico. 

A produgáo do setor químico como um todo teve um razoável crescimento 
nos últimos anos (3,8% ao ano em 1994-96), e a capacidade ociosa é, como de 
hábito nesse setor, relativamente pequeña. O reduzido investimento explica-se, 
entáo, pela combinagáo de dois conjuntos de fatores. 

O primeiro é genérico para o setor químico, e enquadra-se á perfeigáo no 
esquema analítico anteriormente apresentado. A taxa de rentabilidade nos 
últimos anos vem sendo muito baixa (média de 1% em 1990-93, e de 1,1% em 
1994-95), e especialmente reduzida quando contraposta aos juros e prazos de 
financiamento aos quais estáo submetidas as empresas no Brasil - mesmo as 
grandes empresas do setor químico. Essa rentabilidade resulta de urna 
combinagáo entre pregos intemacionais deprimidos, valorizagáo da taxa de 
cámbio e, possivelmente, no caso da petroquímica, de um inadequado grau de 
integragáo vertical das empresas. 

A abertura trouxe a concorréncia de penetragáo de produtos importados 
em escala apenas moderada, quando comparado aos segmentos que sofreram 
avalanches de importagóes. Mas o efeito redutor de pregos, via ameaga de 
importagóes, foi muito forte. Neste setor em que, via de regra, as plantas devem 
ser mantidas a plena capacidade, sob pena de náo remunerar os custos fixos, a 
reagáo das empresas para preservar sua fatia no mercado interno foi comprimir 
pregos. Os pregos intemacionais estiveram baixos e náo foram raros os 
momentos de grandes queixas de dumping. 

As incertezas provenientes do comportamento macroeconómico também 
contribuíram para minar as expectativas dos empresários quanto a urna melhoria 
ñas taxas de rentabilidade. Observe-se que a aversáo a riscos e incertezas é 
especialmente relevante no caso da química, por se tratar de um setor intensivo 
em capital fixo, e pouco adequado a expandir a capacidade produtiva de forma 
gradual, o que agrava o problema da "irreversibilidade" do investimento em 
expansáo. 

O segundo é específico á petroquímica e diz respeito a tamanho de 
empresa pós-privatizagáo. A produgáo petroquímica, em todo o mundo, é 
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essencialmente conduzida por enormes conglomerados internacionalizados. 
Mais ou menos especializados por tipo de produto, eles sáo, via de regra, muito 
integrados, operando freqüentemente desde a refinaria  - ás vezes desde a 
extragáo de petróleo e gás - até pelo menos os produtos de "segunda geragáo". 
A verticalízagáo é urna exigéncia que advém da necessidade de garantir 
suprimento de matérias-primas "intrafirma",  de modo a evitar elevados custos de 
transagáo. Por essa razáo, a rentabilidade de empresas náo integradas tende a 
ser menor que a dos grandes conglomerados integrados. 

Um bom número das grandes empresas mundiais está no Brasil, mas o 
setor tem participagáo majoritária de empresas nacionais. Isso foi possível 
gragas ao modelo petroquímico brasileiro, que contornou parcialmente o 
problema do tamanho das empresas, de duas maneiras. Primeiro, dividiu a 
propriedade das centráis processadoras (Copene, Copesul e PQU) entre os 
usuários dos insumos na segunda geragáo, de acordo a quotas de direito de 
acesso aos insumos produzidos pelas centráis; e, segundo, colocou a Petrobrás 
como sócia dos investimentos, através da Petroquisa, o que Ihes deu viabilidade 
financeira e, ademais, Ihes garantiu a nafta de suas refinarias,  em regime de 
"parceria", a pregos administrados. 

Como resultado, o setor petroquímico brasileiro foi majoritariamente 
formado por empresas e grupos que, se bem fossem muito "grandes" em termos 
brasileiros, eram pequeños em termos dos requerimentos de investimento e 
competitividade do setor, numa economía aberta. Além disso, formaram-se 
empresas desverticalizadas, o que significa custos administrativos e comerciáis 
mais elevados (Oliveira, 1994). 

Com a privatizagáo, a Petroquisa foi vendida ás próprias sócias anteriores 
das empresas ñas quais participava. Isto agravou o problema do tamanho das 
empresas. Primeiro, porque elas passaram a ter de enfrentar  pregos de mercado 
para a nafta das refinadas da Petrobrás, já que desfez-se a lógica dos pregos 
administrados - que, a par de eventuais subsidios, protegía o setor contra 
oscilacóes muito fortes no mercado internacional da nafta. E, segundo, porque 
perderam, pelo menos temporariamente, a companhia do sócío forte, que, no 
passado, permitirá compor fínanceíramente os grandes investimentos em "polos 
integrados", minimizar riscos e enfrentar  a concorréncia.21 Assím, é razoável 
concluir que, depois da abertura, e ademais considerando-se que a fase é de 
baixa lucratividade e elevadas incertezas, a auséncia do antigo socio tenha 
impactado negativamente a propensáo a investir do setor. A tendencia agora é o 
retorno da Petrobrás a parcerias com o setor privado. Em pelo menos dois 
grandes projetos - de inicio incerto - a estatal estaría presente: num novo pólo, o 

2 1 Nao é outra a razáo pela qual algumas das empresas nacionais estáo tendendo a ser 
vendidas, destacando-se, como compradoras,  as multinacionais e, entre as nacionais, o grupo 
Oderbrecht. 
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gás natural, no Rio de Janeiro, e num segundo novo pólo, a partir da retinaría de 
Paulinea, em Sáo Paulo.22 

No ano de 1996 surgiu um terceiro fator, que pode estar somando-se aos 
dois anteriores, como obstáculo ao investimento, ou seja, a expansáo que está 
em vias de realizar-se pela Dow Chemical em Baís Blanca, Argentina. No que se 
refere  ao "carro-chefe"  do setor, a produgáo de eteno pelas centráis de matérias-
primas, até entáo a expansáo prevista resumia-se ao projeto da Copesul, o 
maior investimento em curso no setor em toda a década de noventa, e que 
deverá representar urna adigáo de 21% sobre a capacidade hoje instalada 
(quase 70% de toda a expansáo de capacidade brasileira desse produto na 
década de 90s). Somados, o investimento da Copesul e o da Dow poderáo 
saturar o mercado brasileira.23 A expansáo cogitada poderá, em alguns anos 
mais, equivaler, no mínimo, á expansáo da Copesul e, possivelmente, será duas 
vezes maior24 

2 2 Esses sao os dois investimentos mais importantes que vém sendo cogitados no Brasil. Um 
terceiro  é urna retinaría  "especializada" na produgáo de nafta,  na Bahia. Os especialistas 
entrevistados estáo pessimistas em relagáo a todos os tres. Em Paulinea, o que deverá ocorrer 
como passo preliminar  a um eventual pólo, é táo-somente urna produgáo de polipropileno, com 
uso de propeno extraído díretamente da refinada  da Petrobrás  - um empreendimento de US$ 
100 mílhóes, em parceria  entre a Oderbrecht  e a Petrobrás.  Um novo "pólo" requer urna atitude 
governamental em relagáo a parcerias da Petrobrás  com o setor privado, que ainda náo 
amadureceu. No caso do pólo do Rio, faltam evidéncias de que haja suficiente gás em Campos, 
para justificar  o empreendimento. E, no caso da refinaria  especializada, há fortes  suspeitas de 
que a composigáo química do petróleo brasileira inviabilize económicamente o 
empreendimento. 

2 3 O móvel de ambos investimentos é o mercado interno - leia-se, no caso de Bala Blanca, o 
Mercosul. Vale lembrar  que, no mundo inteiro, poucos sao os empreendimentos em 
"commodities químicos" que se movem sob a lógica das exportagoes (as especialidades 
químicas é que podem ter essa lógica, mas a químíca brasileira e argentina nao sáo 
competitivas nesse segmento). A distáncia do Mercosul com relagáo aos principáis mercados 
faz com que, simultáneamente, o setor petroquimico seja competitivo ñas vendas ao mercado 
interno, mas dedlque-se a exportar  apenas os eventuais excedentes. Por isto, as perspectivas 
de lenta expansáo do mercado interno fazem com que Bala Blanca, somada á Copesul, possa 
saturar  o mercado. 

2 4 A Dow Chemical, que ganhou o leilao de privatizagáo de Bala Blanca tem, no Brasil, negocios 
importantes na produgáo de produtos materiais como óxido de propeno e glicois, tem boa 
participagáo em poliestirenos, mas náo entrou no ramo onde é o maior produtor  mundial - os 
polietilenos - que também sáo, ao lado dos derivados do propeno, os bens de maior 
crescimento mundial e brasileira (matérias-primas  para embalagens, engradados, utensilios 
domésticos, etc). A razáo provavelmente associa-se á opgáo feita no passado - também por 
algumas outras empresas de capital estrangeiro  - de náo participar  como sócia da Petrobrás  e 
de outras empresas ñas centráis de matérias-primas  implantadas durante o período 
substitutivo, o que Ihe significou falta de acesso ao eteno. O investimento em Bala Blanca tem, 
para a Dow, o objetivo de montar um pólo integrado com controle exclusivo. A estratégia de seu 
mega-empreendimento, superior  a US$ 1 bilháo - incluí investimentos em gás natural, em 
sociedade com a Petrobrás  e a YPF - é obvia: ocupar a lideranga absoluta do mercado de 
petroquímicos da América do Sul, pelo menos na cadeia do eteno. Com esse conjunto de 
empreendimentos, a Dow deverá ter um excedente exportável de razoável magnitude, e que 
terá o Brasil como destino principal, ameagando principalmente os novos empreendimentos no 
pólo da Copesul. 
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É possivel que a distancia entre Baía Blanca e Sáo Paulo venha a dar 
viabilidade económica aos polos do Rio e de Paulinea, devido aos elevados 
custos de transporte. No entanto, enquanto náo se disponha de melhores 
informagoes, e de evidéncias em relagáo ao comportamento da Dow Chemical, 
Baía Blanca soma-se ás demais incertezas do setor, como elemento 
desfavorável ao investimento. 

A indústria de transformagáo  de minerais nao-metálicos, produtora de 
materiais destinados principalmente á construgáo civil (cimento, vidro plano, 
cerámica, etc), inclui-se entre os setores de baixo dinamismo de investimentos 
no período 1995-97. Como proporgáo do PIB, investiu pouco mais da metade do 
que se registra como sua atividade inversora ñas décadas de 70 e 80. 

Numa primeira aproximagáo, o desempenho desse segmento pode 
parecer surpreendente, já que o setor náo enfrentou os problemas das demais 
atividades que tiveram comportamento semelhante na atividade inversora. É o 
único segmento que sempre manteve rentabilidade positiva nos anos 90, mesmo 
durante a recessáo do inicio da década, em que suas vendas mantiveram-se 
deprimidas devido á forte retragáo dos investimentos em construgáo pública e 
residencial; e suas vendas cresceram depois do Plano Real, principalmente 
devido á recuperagáo da auto-construgáo residencial (apelidada de atividade 
"formiguinha");  náo sofreu com a abertura comercial e com a valorizagáo cambial 
- porque os elevados custos de transporte internacional de seus produtos 
conferem-lhe forte protegáo - e, ao contrário, foi por elas beneficiada, devido ao 
barateamento dos bens de capital que provocaram. 

Desse modo, mesmo considerando-se que o setor tem as 
inconveniencias de elevada intensidade de capital e indivisibilidade dos 
investimentos - envolvem plantas com economías de escala importantes - seria 
razoável esperar-se maior dinamismo na expansáo de capacidade produtiva. 

A surpresa desfaz-se - pelo menos no caso do principal produto, cimento, 
que foi possivel examinar - ao examinar-se a morfología de mercado e o modo 
próprio com que opera o setor. 

No caso de cimento, o conservadorismo explica-se por duas razóes 
complementares. Primero, trata-se de um segmento com baixíssima 
"contestabilidade": é fortemente concentrado - um único grupo, nacional, domina 
50% do mercado, e dois grupos, estrangeiros, participam com outros 20% - e 
náo sofre concorréncia do exterior, devido aos custos de transporte proibitivos (a 
produgáo tem que estar situada num raio máximo de 300 km do mercado de 
destino). Segundo, utiliza capacidade ociosa instalada em usinas desativadas e 
com custos elevados como "reserva" para eventual acionamento, em caso de 
aceleragáo de demanda. É urna forma conservadora de preservar "market-
share", permitida pelo fato de que há controle absoluto do mercado pelos 
grandes grupos, a ponto de permitir-lhes elevar os pregos para compensar os 
maiores custos das velhas usinas. 
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Mesmo crescendo rápidamente a produgáo depois de 1994, o setor pode 
pode manter atitude conservadora nos investimentos sem risco de perda de 
"market-share", fazendo valer urna grande capacidade ociosa previamente 
existente, ainda que com custos elevados. As condigóes de mercado tém sido 
portanto favoráveis a que prevalescesse urna atitude de grande cautela diante 
do elevado custo do capital e das incertezas sobre o futuro da economía. 

Um estudo realizado no BNDES (Gomes et all) projetou as necessidades 
de investimento em dois cenários de crescimento da economía entre 1997 e 
2005 (3% e 5% ao ano). Incluindo-se a capacidade ociosa de usinas 
desativadas, a conclusao foi de que, se o objetivo fosse ocupar a capacidade, 
um crescimento de 3% ao ano náo requeriría investimentos novos, e urna 
expansáo de 5% requeriría, em média, meros US$ 100 milhóes anuais, urna cifra 
muito baixa para um setor táo significativo. 

Há que se ressalvar, porém, que a instalagáo de capacidade ociosa 
funciona no setor como barreira á entrada de competidores, o que significa que 
difícilmente as empresas que a comandam permitir-se-áo operar a níveis de 
plena capacidade. Por essa razáo - e muito menos por problemas de maiores 
custos das usinas desativadas - é provável que as empresas deveráo ampliar 
seus investimentos a partir de 1998, ainda mais porque a construgáo civil tem 
sido o setor líder de atividade no Brasil desde 1997, e dá razoáveis sinais de 
dinamismo futuro. 

c) Baixo dinamismo em bens de capital 

A indústria mecánica (inclusive equipamentos para energía elétrica), 
investiu muito pouco no período estudado, tanto nos segmentos "pesados", que 
produzem sob encomenda, como nos ramos que produzem equipamentos 
seriados. Já os ramos de equipamentos eletrónicos (telecomunicagóes e 
informática) - cujo tamanho relativo é bem menor - tém desenvolvido urna 
atividade inversora algo mais intensa e parece apresentar melhores perspectivas 
do que a mecánica, á excecáo de sua "retaguarda" de componentes com 
sofisticagáo tecnológica, na qual, como se salientou anteriormente, há sérias 
deficíéncias competitivas. 

Há que se ressalvar, de partida, que a relativa estagnagáo da indústria 
mecánica náo significa que ela terá o mesmo destino do restante da América 
Latina, onde a abertura comercial conduziu á eliminagáo de parcela considerável 
do parque preexistente, aliás diminuto comparativamente ao brasileiro. 
Difícilmente a abertura provocará urna alteragáo táo radical ñas condigóes de 
existencia do setor de bens de capital, a ponto de desfazer por completo a 
principal marca distintiva da indústria brasileira no conjunto da América Latina, 
que é o tamanho absoluto e relativo do setor de bens de capital.25 Está 

2 5 Devido ao peso da indústria de bens de capital, a participagáo da indústria metal-mecánica na 
estrutura  industrial apresenta-se, no Brasil, num nivel intermediário  entre as que se registram 
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sólidamente estabelecido no Brasil um grande número de empresas de bens de 
capital estrangeiras, inclusive algumas das gigantes mundiais, tanto no 
segmento mecánico como no eletrónico. Elas tém significativos "custos 
enraizados" e urna série de vantagens locacionais que mantém o interesse de 
suas matrizes por sua permanencia no país como produtora. Além disso, há todo 
um conjunto de empresas mecánicas nacionais cuja especíalizagáo tende a 
permitir sobrevivencia numa economía aberta. 

Nem por isso deixam de sobrar motivos para preocupagáo, porque há 
sérios problemas de competitividade. Entre os principáis segmentos da indústria 
de transformagáo,  o que apresentou menor elevagáo de produtividade do 
trabalho foi, como se observou anteriormente, a indústria mecánica. Ou seja, 
apesar das evidencias de que este segmento acompanhou o restante da 
indústria no processo de racionalizagáo de custos, implementado na primeira 
metade da década, o resultado alcangado foi notoriamente inferior.  Além disso, e 
talvez mais importante, trata-se, no mundo inteiro, de um setor altamente 
intensivo em inovagdes em engenharia de produto, e as empresas nacionais tém 
fortes desvantagens nesse campo. Tal como se salientou em diferentes 
trabalhos, a forma como o setor mecánico brasileiro defendeu-se da 
sobrecapacidade, durante a década de 80, foi urna excessiva diversificagáo de 
produtos e urna igualmente excessiva verticalízagáo horizontal, que conspiraram 
contra a capacitagáo em produto e em qualidade. As ameagas da abertura 
comercial náo parecem ter determinado urna mudanga de comportamento, 
apenas expuseram claramente a deficiéncia. 

No que se refere  a investimento fixo, os dados mostram escassa atividade 
em geral, e praticamente nenhuma no que diz respeito a expansáo de plantas ou 
greenfield.  Por exemplo, o BNDES náo tinha, em 1997, um único projeto de 
investimento do setor de bens de capital em carteira, apesar de que essa 
agencia cumpriu históricamente papel central no financiamento da formagáo e 
expansáo das empresas do setor, o que significa que tem ligagóes fortes com 
essa clientela. 

Náo é difícil entender o comportamento. No bienio 1994-95, a indústria 
mecánica foi, entre os setores examinados, o único que náo conseguiu desfazer-
se completamente da rentabilidade negativa que caracterizou a indústria de 
transformagáo brasileira como um todo, nos anos anteriores. Além disso, ela 
teve urna efémera recuperagáo em sua atividade produtiva em 1994, sobre urna 
magra produgáo nos anos anteriores, para logo contrai-la no trienio seguinte. 
Isto deveu-se ao fato de que a recuperagáo da taxa de investimento da 

na América Latina e nos países desenvolvidos. Por exemplo, enquanto na Argentina e no 
México - para tomar os dois casos de maior industrializagáo - a indústria metal-mecánica (bens 
de capital e bens de consumo duráveis) excetuando-se material de transporte,  tinha, em 1980 
e em 1993, participado no produto industrial de, respectivamente, 19,8% e 15,3%, no primeiro 
país, e 14,5% e 12,8%, no México - muito inferior  á média dos países da OECD, de 31,5% em 
1992 - no Brasil, essa participagáo era de 23,7% em 1980, e 23,8% em 1994 (Bielschowsky e 
Stumpo, 1995). 
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economía brasileira foi modesta, e de que foi satisfeita, no que se refere  a 
equipamentos mecánicos, com expansáo de importagóes. 

Houve forte expansáo de exportagoes, mas ai nda 3ss¡m 3 d iferenga entre 
coeficiente importado e exportado passou de 8,9% em 1993, a nada menos que 
45% do produto setorial em 1996. O comércio exterior do setor tem sido vítima 
de um conjunto de condigóes desfavoráveis ao produtor localizado no Brasil: 
oferta internacional de financiamento a bens de capital, a prazos e taxas mais 
atraentes que as brasileiras, pregos intemacionais deteriorados, por saturagáo 
de oferta, taxa de cámbio sobrevalorizada no Brasil, importagáo de 
equipamentos usados, abundantes isengóes das tarifas de importagáo ao Brasil 
(mesmo depois de sua redugáo a menos de 20%) e, claro, obsolescencia 
tecnológica e falta de capacidade inovativa. 

Pesaram na decisáo de náo investir trés fatores auxiliares á conjugagáo 
entre baixa rentabilidade, estagnagáo na produgáo e ampia capacidade ociosa: 
juros elevados, incertezas quanto ao crescimento da economía, e riscos de 
progresso técnico mundial, magnificados por limitagóes na capacidade de inovar. 

Na percepgáo dos empresários do setor, o desempenho desfavorável, 
mesmo em anos relativamente "bons" para a economía brasileira, como 1994-
95, náo teve como compensar-se por entusiasmo com relagáo ao futuro, porque 
o modelo de "áncora cambial" inspirava-lhes cautela com relagáo á continuidade 
do crescimento. 

Complementarmente, o intenso progresso técnico mundial promovido pela 
introdugáo de dispositivos microeletrónicos nos equipamentos seriados tem 
tornado o setor altamente dependente de pesquisa e desenvolvimento e tem 
aumentado as incertezas nos segmentos produtores de equipamentos mais 
sofisticados; no caso brasileiro, esta circunstáncia é magnificada pela escassez 
de atividades regulares de P&D. Salvo excegóes, as agendas de sobrevivéncia 
das empresas do setor de mecánica seriada tendem a incluir o afastamento dos 
produtos de maior sofisticagáo tecnológica, o que resulta em substituigáo desses 
produtos por importagóes, sobretudo ñas empresas nacionais. Mas há, também, 
suspeitas de que parte da produgáo de máquinas convencionais possa sucumbir 
frente á competigáo estrangeira, por problemas de custos de produgáo (inclusive 
escala) e condigóes de financiamento (Vermulm, 1993, Erber e Vermulm, 1997). 

A impressáo gera! deixada pela literatura especializada e por entrevistas 
com especialistas é a de que essa tendéncia deve consolidar-se, ainda que com 
variados graus de intensidade : alta em equipamentos de grande precisáo, 
média em máquinas-ferramenta,  e baixa em máquinas e implementos agrícolas 
e equipamentos de transporte e elevagáo de carga. 

Nessa hierarquia de capacidade de preservagáo, o elemento mais 
importante parece ser a presenga de grandes empresas estrangeiras. Tal como 
no restante da indústria brasileira, também em bens de capital sua regra de 
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comportamento tem sido a disposigáo de preservar posigóes de mercado 
através da produgáo doméstica. Elas tém, relativamente ás maiores empresas 
nacionais, grandes economías de escala em P&D e um contexto de capacitagáo 
tecnológica globalizado. As maiores empresas nacionais tém buscado sobreviver 
via consolidagáo de suas linhas de produto tradicíonais, preferindo a redugáo de 
custos e estratégias de marketing e assisténcia técnica á atividade ¡novadora, 
numa estratégia que pode ter como conseqüéncia, a médio e longo prazo, a 
aquisigáo por empresas estrangeiras. Já as empresas de porte médio nos 
segmentos de maior sofisticagáo tendem a sucumbir (Erber e Verlmulm, 1997). 

A forte presenga de grandes empresas estrangeiras nos segmentos 
produtores de equipamentos mecánicos sob encomenda sinaliza para a 
preservagáo e expansáo desses segmentos, que tém, no Brasil, a vantagem 
comparativa básica de custos reduzidos de máo-de-obra altamente qualíficada. 
O problema fundamental para essas empresas é a retragáo do mercado interno, 
associada á restrigáo de gastos de governos e estatais, e ao baixo investimento 
dos segmentos de bens intermediários, intensivos nesse tipo de equipamentos. 
O período recente parece ter sido bom apenas para as empresas que produzem 
equipamentos para siderurgia, e razoável para equipamentos para exploragáo e 
extragáo de petróleo. Em 1997 formou-se toda urna expectativa de recuperagáo 
no caso de equipamentos elétricos e de equipamentos para a indústria de 
cimento, enquanto prevaleciam dúvidas quanto á recuperagáo da demanda para 
outros segmentos, como retinarías, química /petroquímica e papel. Em todos os 
casos, porém, há confortável capacidade instalada para expansáo, ficando os 
investimentos por conta de melhorias no sistema produtivo das fábricas e de 
aperfeigoamentos nos produtos, de um modo geral ainda pertencentes a urna 
safra tecnológica anterior á abertura da economia. Tudo indica, assim, que iráo 
transcorrer  alguns anos antes que se inicie um novo ciclo de investimentos no 
setor mecánico sob encomenda. 

A situagáo dos investimentos nos setores de equipamentos de 
telecomunicagoes e de equipamentos de informática é distinta. No primeiro caso, 
porque desde 1995 estava claro que os investimentos em servigos de 
telecomunicagoes iriam entrar em fase de acelerado crescimento, já na fase de 
pré-privatizagáo, como de fato ocorreu. Como conseqüéncia, náo só as grandes 
empresas multinacionais anteriormente presentes no país realizaram 
investimentos, como estáo entrando as concorrentes, até aqui ausentes, 
instalando fábricas novas ou associando-se a produtores locáis. O processo se 
repete no caso de informática, em que já há alguns anos ocorre urna explosáo 
de demanda - de consumo privado e de investimentos de empresas e govemo -
induzindo as empresas que já estavam no país a se expandir e, a algumas das 
que náo estavam, a instalar-se. 

Há que se ressalvar, no entanto, que esses investimentos náo mobilizam 
grandes volumes de recursos, por duas razóes. Primeiro, porque as fábricas sáo 
de "montagem" de produtos, e os investimentos na "retaguarda" produtiva de 
componentes eletrónicos estáo, como se observou anteriormente, relativamente 
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estagnados. Segundo, porque o investimento ñas instalagóes de "montagem" é 
relativamente pouco volumoso, porque a "miniaturizagáo" dos produtos e a 
automagáo do processo produtivo tem permitido a ampliagáo da capacidade 
produtiva, através de rearranjos de lay-out, reduzindo o investimento á simples 
aquisigáo de novos equipamentos. O grande investimento no setor é em 
tecnología, gerada, no exterior, ñas matrizes das multinacionais aqui instaladas, 
que sempre dominaram o mercado de produtos de telecomunicagóes e que 
passaram a dominar, também, o de informática, depois da abertura comercial e 
da eliminagáo da lei de reserva. 

3.5. Resumo e conclusóes 

Este trabalho descreveu o processo de investimento que teve lugar na 
indústria brasileira no trienio 1995-97, depois de concluida a abertura comercial 
e implementado o programa de estabilizagáo - o Plano Real. Apresenta, em 
base á extensa pesquisa, dois conjuntos de resultados centráis. 

Primeiro. identificou, a nivel da indústria como um todo, um "mini-ciclo de 
modernizagóes". Ainda que os segmentos mais dinámicos tenham estendido o 
investimento além da modernizagáo, o movimento mais importante e 
generalizado foi a modernizagáo. 

O argumento analítico apresentado é o de que o processo foi viabilizado 
pelo fato de que o investimento em modernizagáo caracteriza-se por um alto 
rendimento, porquanto eleva a eficiencia de todo o estoque de capital 
preexistente. O argumento resolve um "enigma", qual seja, o de que, em 
circunstancias de baixa rentabilidade (associada á taxa de cámbio valorizada), 
elevadas incertezas (ainda que muito inferiores  ao período mega-inflacionário) e 
juros altos, a indústria haja elevado substancialmente a taxa de investimento, 
pelo menos em relagáo aos níveis prévios ao Plano Real. Durante o mini-ciclo, a 
eficiencia marginal do capital foi alta, superior mesmo ao alto "custo de 
oportunidade do capital", que sáo as taxas de juros astronómicas pagas pelo 
títulos públicos (média de 20% ao ano no trienio 1995-97, em termos reais). 

O alto rendimento explica-se por tres motivos, ou seja, pela obsolescéncia 
relativa do parque produtivo instalado, pelo fato de que a modernizagáo se fez 
sobre um parque produtivo que acabava de passar por intensa racionalízagáo, e 
pela queda acentuada nos pregos dos equipamentos, devido á abertura e á 
apreciagáo cambial. 

A crise asiática e a acentuagáo do déficit em transagóes correntes parece 
confirmar  a suspeita antecipada pelos autores do presente texto, a principios de 
1997, de que o mini-ciclo de modernizagáo tende a náo converter-se numa etapa 
inaugural de um ciclo de investimento de longo prazo. 

Num hipotético ciclo longo, o mini-ciclo teria correspondido á etapa "fácil" 
do mesmo, porque caracterizada pelos alto rendimentos do investimento de 
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modernizagáo. A etapa "difícil" seria aquela caracterizada por investimentos em 
expansáo e em novos produtos. Seria "difícil" porque, enquanto o cáculo 
empresarial nos investimentos em modernizagáo teve por objetivo a viabilizagáo 
do estoque de capital já enraizado - acossado pela competigáo internacional - o 
cálculo com relagáo a novos empreendimentos inclui os temores gerados pelas 
incertezas quanto ao futuro, tornando a decisáo muito mais complexa e 
cautelosa. 

Diga-se de passagem, a idéia de distingáo de etapas também poderia ser 
aplicada ao comportamento tecnológico das empresas. O forte aumento de 
produtividade entre 1991 e 1997, resultante principalmente de racionalizagao 
(1991-94) e reposigáo de equipamentos (1994-97), teria sido a etapa "fácil", 
forgada pela necessidade de sobrevivéncia das empresas no mercado aberto. A 
etapa "difícil" correspondería ao aumento de produtividade e competitividade 
através da ¡ntrodugáo de inovagóes de forma permanente e rotineira ñas 
empresas sedíadas no país - campo em que as evidencias mostram escassos 
avangos. 

O material empírico utilizado para avaliar o comportamento dos 
investimentos em seu conjunto indícou também que a referencia  fundamental é o 
crescimento do mercado interno. Há intengáo de aumentar o coeficiente 
exportado, mas o investimento se respalda no mercado doméstico. Ora, se o 
crescimento está condicionado por restrigóes externas, esse comportamento 
significa que se estabeleceu um círculo vicioso, em que as exportagóes náo 
crescem porque o mercado interno náo cresce, e o mercado interno náo pode 
crescer por límitagóes na expansáo das exportagóes. 

Segundo, o trabalho hierarquiza o grau de dinamismo relativo entre os 
distintos setores da indústria e explica o que determinou essa hierarquia. A 
análise dos determinantes dos investimentos concentra-se nos impactos da 
evolugáo macroeconómica e de organizagáo industrial pós-abertura sobre a 
rentabilidade, o crescimento e os investimentos das empresas dos distintos 
setores. Buscam-se os determinantes, por um lado, no crescimento da produgáo 
e na rentabilidade do capital e, por outro, na relagáo entre a "trilogía" 
investimento/crescimento/rentabilidade e as condigóes em que a organizagáo 
"microeconómica" de cada setor enfrentou a concorréncia internacional. 

O grupo dos mais dinámicos é constituido principalmente dos setores 
produtores de bens de consumo, sendo a excegáo parcial o complexo 
téxtil/vestuário. Tem rentabilidade média muito superior ao grupo dos menos 
dinámicos e foi beneficiado por um forte crescimento da demanda, devido ao 
aumento dos salários reais, e, no caso dos duráveis, também pela reintrodugáo 
do financiamento de médio prazo ao consumo. Foi, ademais, beneficiado por 
estratégias de posicionamento a longo prazo no mercado interno - e no Mercosul 
- que atenúa as incertezas provenientes da macroeconomia. E, náo menos 
importante, os efeitos favoráveis da abertura sobre sua competitividade foram 
largamente superiores aos desfavoráveis, porque ao mesmo tempo em que 
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puderam importar máquinas e insumos mais baratos, estiveram protegidas por 
tarifas elevadas (bens duráveis), incentivos fiscais (eletrónica, em Manaus) por 
custos de transporte/armazenagem (alimentos), por normas técnico-sanitárias 
(farmacéutica/higiene), e por custos de distribuigáo altos, devidos a baixas 
escalas e dispersáo do mercado consumidor (demais náo-duráveis). 

Entre os dinámicos, o único setor que náo produz bens de consumo é o 
siderúrgico. Tem elevada competitividade em custos, escalas adequadas e 
tamanhos de firma compativeis com o mercado internacional. A isto somaram-
se urna evolugáo favorável do mercado mundial e, no mercado doméstico, 
estímulos da demanda de insumos dos produtores de bens duráveis -
especialmente em agos planos comuns - além de exigéncias de modernizagáo 
superiores aos demais bens intermediários. 

Os menos dinámicos tém menor protegáo e, por isso, foram 
especialmente castigados pela valorizagáo cambial, provocando taxas de 
rentabilidade muito baixas. É possivel dividí-lo em dois grupos, segundo sua 
competitividade e seu potencial de recuperagáo de dinamismo nos 
investimentos. 

Primeiro, estáo aqueles com maiores possibilidades de recuperagáo de 
dinamismo em circunstáncias favoráveis na economía brasileira: os bens 
intermediarios - química, papel e celulose, minerais náo-metálicos (materiais de 
construgáo) e metalurgia básica de aluminio - os bens de capital sob 
encomenda, e o setor de autopegas. 

Os bens intermediarios preservaram razoável competitividade potencial 
depois da abertura mas, por diferentes razóes, optaram pela cautela nos 
investimentos. Caracterizam-se por indivisibilidade ñas escalas de produgáo, 
algo que acentúa a influencia de incertezas no mercado interno e internacional. 
Nos casos de química e papel/celulose, a taxa de cámbio e o diferencial de juros 
com relagáo aos competidores intemacionais também tiveram forte influencia 
negativa. No caso de náo-metálicos (cimento, etc) o fator mais relevante foi a 
existéncia de grande capacidade ociosa, associada á falta de recuperagáo nos 
investimentos em i nfra-estrutura. 

Os bens de capital sob encomenda contam com a presenga de grandes 
empresas transnacionais - tanto nos equipamentos mecánicos como ñas 
telecomunicagoes - e as características de sua produgáo as torna relativamente 
competitivas no Brasil. No caso de telecomunicagoes (e de informática) já estáo 
ocorrendo fortes incentivos pelo lado do crescimento da demanda, e algum 
investimento, mas a expansáo é pouco intensiva em capital fixo, devido á 
miniaturizagáo dos produtos e á automagáo do processo produtivo. A indústria 
mecánica, inclusive a produtora de equipamentos de energía elétrica, tem, além 
de capacidade ociosa, urna atitude de cautela derivada das incertezas com 
relagáo á recuperagáo dos investimentos em infra-estrutura  e em setores 
industriáis de processo continuo - química, papel e celulose, etc; adicionalmente, 
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recebe desestímulos das taxas de cambio e de juros, que comprometem sua 
rentabilidade e suas eventuais estratégias exportadoras. 

Inclui-se, nesse grupo de baixo investimento mas razoável potencial de 
expansáo futura, alguns produtores de componentes, em especial o setor de 
autopegas. O momento atual é de aquisigóes das grandes empresas nacionais 
por algumas das maiores empresas mundiais do setor, sinalizando para urna 
estratégia de acompanhar as montadoras na decisáo de fixar o Brasi e o 
Mercosul como sedes para a produgáo de veículos para o mercado local. Nesse 
segmento pode-se esperar alguma recuperagáo de investimentos em expansáo, 
adicionando-se áqueles em novos produtos e em modernizagáo, que foram 
bastante volumosos no período. 

O segundo grupo de setores com baixos investimentos é o mais 
problemático em termos de recuperagáo de dinamismo. Aqui estáo o complexo 
téxtil, os bens de capital seriados, os componentes eletrónicos e os fármacos -
ou seja, o complexo téxtil e um conjunto de setores altamente intensivos em 
tecnología. 

O complexo téxtil/vestuário foi castigado, em suas vendas no Brasil e 
especialmente em sua competigáo no exterior, pela taxa de cámbio e pelos 
pregos aos quais sáo vendidos os produtos chineses.e asiáticos. Foram 
introduzidas salvaguardas em 1996, que suavizaram o problema do mercado 
interno, mas que sáo inocuas para atenuar o problema da competitividade ñas 
exportagóes. Além disso, o setor enfrenta-se, no mercado interno, com urna 
elasticidade-renda e prego da demanda extremamente baixas. Apesar disso, 
está passando por urna fase de significativas importagóes de equipamentos, que 
concorreráo para preservar boa parte do já minguado parque produtivo. Ou seja, 
o investimento náo deverá dinamizar-se, porque o setor é de lento crescimento 
da demanda, mas é possível que a pior fase da "desindustrializagáo" já tenha 
sido ultrapassada. 

A mecánica seriada teve forte expansáo da demanda - própria do ciclo de 
modernizagáo industrial - mas esta foi amplamente canalizada ao exterior, 
através de importagóes. Além de possuírem problemas de competitividade, por 
falta de escala e tecnología, sofreram muito com a valorizagáo cambial. 

Por último, estáo os casos dos componentes eletrónicos, e dos fármacos, 
ambos controlados pelas empresas gigantes mundiais e produzidos de forma 
centralizada, em urna ou duas plantas. Aqui há, além de problemas de escala, 
estratégias de produgáo globalizada, que excluem o Brasil como centro produtor. 

O trabalho integra um estudo sobre o desempenho da economia latino-
americana nos anos noventa, depois de iniciadas as reformas e depois dos 
substanciáis avangos conquistados na estabilizagáo de pregos na regiáo. Por 
essa razáo, um de seus objetivos foi avaliar os efeitos do novo contexto 
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regulatório, pós-abertura e privatizagoes, e do novo contexto macroeconómico 
introduzido pelo Plano Real. 

O trabalho foi propositalmente restrito ao período em que a abertura foi 
testada em condigóes de estabilidade relativa de pregos, 1995-97. A conclusáo 
geral que se depreende dos parágrafos  anteriores é a de que o novo quadro, 
posterior ao Plano Real, deu fortes estímulos ao investimento na produgáo de 
bens de consumo, mas desincentívou o investimento em praticamente toda sua 
"retaguarda" produtiva, ou seja, bens de capital, a maior parte dos insumos 
básicos, e componentes. 

É impossível ¡solar a contribuigáo de cada um dos dois elementos 
analisados - abertura e estabilidade de pregos - nesse resultado. A dificuldade 
metodológica é comum á maioria das experiencias latino-americanas, 
especialmente aquelas que saíram de condigóes de alta ¡nflagáo para estados 
de estabilizagáo ancoradas em cámbio. 

No caso brasileiro, os impactos oriundos da evolugáo da macroeconomia 
nos anos noventa - ou seja, turbulencias anteriores ao Plano Real e dificuldades 
posteriores ao mesmo - misturam-se com os que advém da abertura, e 
seguramente comprometem alguns dos efeítos potencialmente benéficos da 
mesma sobre a competitividade da indústria, conspirando contra esses efeitos, 
também no que se refere  a eventuais impulsos positivos á decisáo de investir. 

No período 1990-94, a abertura comercial da indústria brasileira ocorreu 
em meio ás píores condigóes macroeconómicas. Combínaram-se recessáo 
(1990-92), megainflagáo (1987-94) e valorizagáo da taxa de cámbio (a partir de 
1989), fragilizando o setor industrial já vulnerabilizado por urna década de 
escassos investimentos, os anos oitenta. Houve, no periodo 1990-94, urna 
ampia racionalizagáo produtiva e organizacional, que atenuou a vulnerabilídade 
externa. Mas os eventuais efeitos positivos de um processo de abertura náo 
puderam ser captados em toda sua extensáo, e o efeito final foi urna fragilizagáo 
possivelmente exagerada de algumas das cadeias produtivas do parque 
industrial, em especial aquelas de maior intensídade tecnológica, como sáo os 
casos de bens de capital e componentes eletrónicos. 

O modelo de estabilizagáo adotado em julho de 1994, o "Plano Real", 
ancorou-se na taxa de cámbio, valorizando-a em cerca de 30% sobre a média 
do semestre anterior, e acentuando urna apreciagáo que se iniciara em 1989. O 
cámbio no Brasil foi defendido artificialmente, através de absorgáo de capitais 
atraídos por elevadas taxas de juros, totalmente desligadas da rentabilidade do 
sistema produtivo. Isto impregnou o livre funcionamento do sistema de pregos, 
correspondendo a urna intervengáo "espúrea" do mercado financeiro de curto 
prazo sobre o mercado de bens reais. Assim, se bem se haja restaurado junto 
aos agentes alguma tranqüilídade pelo lado do estabilidade de pregos - por 
muito tempo ausente - subtraíu-se rentabilidade á produgáo de bens transáveis, 
reduzindo notavelmente os estímulos ao investimento. 
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A isto aliaram-se incertezas quanto ao crescimento futuro. A pesquisa 
confirmou estudos anteriores, ao revelar que o que move os investimentos é 
essencialmente o crescimento do mercado interno. A ¡ntengáo de aumentar as 
exportagóes nao está ausente da decisáo de investir, mas essa decisáo 
determina-se essencialmente pelas perspectivas do mercado doméstico. Ocorre 
que, como há consenso no país de que há problemas para que o modelo de 
estabilizagao com áncora cambial se sustente a médio prazo, e de que enquanto 
se sustenta exige taxas de crescimento baixas, as expectativas quanto a 
rentabilidade futura também se deprimem. 

A dificuldade metodológica apontada náo impede que se extraiam pelo 
menos duas ligóes da recente experiéncia brasileira. Primeiro, confirma-se a 
validade do reconhecido postulado de que urna política de abertura é deficiente 
se for acompanhada de valorizagáo cambial, porque compromete 
competitividade e os investimentos do setor real da economía no segmento de 
bens tradeables  e, a partir daí, sacrifica a balanga comercial e introduz 
incertezas quanto á estabilídade de pregos a médío e longo prazos; ou seja, um 
programa de estabilizagao baseado em valorizagáo artificial  do cámbío é 
incompatível com urna boa abertura externa, indutora de investimentos nos 
segmentos potencialmente competitivos. E, segundo, confirma a náo menos 
reconhecida nogáo de que a simultaneidade entre estabilizagáo de pregos e 
abertura comercial pode ser prejudicial á eficiéncia de ambas as políticas, em 
intensidade possivelmente proporcional ao do recurso á valorizagáo cambial. 

Em resumo, confírmam-se as conhecídas advertencias antecipadas na 
agenda reformista  reunida no final dos anos 80, sob a denominagáo de 
"Consenso de Washington", e as reiteradas críticas que vém sendo feitas 
durante o processo de reformas latino-americanas dos anos 90, por economistas 
de várias tendéncias, simpatizantes e adversárias dessa agenda. 

A industria brasileira está vivendo seus primeíros momentos de um nova 
etapa, cujo "modelo de acumulagáo" é completamente distinto do que regeu as 
decisóes de investir no passado. 

Durante as várias décadas em que o produto industrial cresceu 
aceleradamente, e em que o investimento indutrial amplíou-se em velocidade 
ainda superior, os cálculos empresarial estavam cercados por circunstáncias 
extremamente favoráveis ao investimento. 

A protegáo contra importagoes límítava a concorréncia aos agentes 
domésticos, gerando rentabilidades elevadas e um comportamento relatívamete 
pouco avesso aos riscos e incertezas de um mercado aberto. Além disso, o 
próprio éxito do crescimento ininterrupto, confirmava as expectativas favoráveis 
quanto a riscos e incertezas. O quadro da economia aberta dos anos noventa é 
radicalmente menos favorável.  Primeiro, as margens de lucro "supérfluas" 
permitidas pelo fechamento tendem a ser eliminadas. Segundo, os riscos e 
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incertezas do mercado mundial passam a somar-se aos da economia nacional 
em intensidade que náo ocorria no passado. 

Neste inicio da nova etapa, somam-se, a essas circunstáncias 
relativamente menos favoráveis á decisáo de investir, agravando o quadro, o 
fato de que o animal  spirit  empresarial está enfraquecido por quase duas 
décadas de desempenho mediocre da economia brasileira, e por desconfianzas 
com relagáo as possibilidades de reingresso em um novo ciclo de crescimento 
rápido sustentável. 
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4.1. Introdugáo 

O ciclo de investimentos na regiáo de Carajás, nos anos oitenta, foi o 
último momento de forte atividade inversionista no setor mineral brasileiro. 
Comparativamente ás décadas de 70 e 80, os investimentos em mineragáo 
mantiveram-se relativamente deprimidos em toda a década de 90, mesmo 
depois da implantagáo do Plano Real, em julho de 1994. 

A estagnagáo ocorreu durante um período em que o setor passa por 
significativas mudangas organizacionais. O presente texto relata e analisa o 
quadro dos investimentos no setor mineral durante esse período, com énfase 
nos anos recentes, posteriores ao Plano Real. 

A segáo 4.2 faz urna breve caracterizagáo do setor, inclusive de seu 
marco regulatório, e mostra dados sobre a evolugáo de seu desempenho 
recente. A segáo 4.3 apresenta evidéncias sobre o comportamento investidor, e 
analisa seus determinantes. Á guisa de conclusáo, a última segáo especula 
sobre o aínda incerto futuro da atividade mineral brasileira. 

4.2. Caracterizagáo do setor mineral no Brasil 

O setor mineral brasileiro foi, até recentemente, urna área de atividade 
fomentada pelo Estado, através da estatal Companhia do Vale do Rio Doce, 
CVRD, e de urna série de empreendimentos de grandes grupos privados 
nacionais, freqüentemente estimulados por esquemas de incentivos. A 
participagáo do capital estrangeiro foi relativamente modesta. 

Nos últimos anos, trés alteragóes estáo mudando radicalmente o quadro 
institucional. 

Primeiro, desde o inicio da década o setor foi exposto ao processo de 
abertura, que beneficiou os segmentos exportadores de maior competitivídade, 
como ferro  e aluminio, e fragilizou os segmentos importadores e menos 
competitivos, como sáo os casos do cobre e dos minerais empregados na 
produgáo de fertilizantes. 

Segundo, em 1995 foi feita urna emenda á Constituigáo de 1988, abríndo-
se ao capital estrangeiro o acesso á atividade mineral em igualdade de 
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condigóes com as empresas nacionais. Com essa modificagáo, os legisladores 
esperam potencializar investimentos das grandes mineradoras mundiais, várias 
das quais já atuam no país há muitas décadas, ainda que, mesmo sem as 
restrigóes de 1988, sempre tiveram presenga menos relevante que as empresas 
nacionais. 

Terceiro, foi realizada, em 1997, a privatizagáo da Companhia Vale do Rio 
Doce, responsável por mais da metade do produto mineral brasileiro. A CVRD é 
a terceira maior mineradora do mundo (3,3% do valor da produgáo mundial), 
ficando abaixo apenas da Anglo American e da Rio Tinto Zinc (respectivamente 
8,6% e 5,4% desse valor). Como se sabe, seu controle acionário foi 
recentemente adquirido por um consorcio encabegado pelo grupo Vicunha, pelo 
valor de US$ 3,6 bilhóes, em leiláo em que teve um segundo concorrente forte, 
um consorcio entre a maior mineradora mundial, a Anglo American, e o maior 
grupo privado brasileiro do setor náo-financeiro, o Votorantim. 

A extensáo territorial e as características da geología brasileira indicam 
grande riqueza mineral potencial. No entanto, as reservas conhecidas e a 
exploragáo estáo aquém do que pode ser esperado de tais atributos. 

Em algumas substancias metálicas o país é comprovadamente rico. A 
Tabela 1 mostra a participagáo brasileira ñas reservas e na produgáo mundiais 
das mesmas. 

Tabela 1 
Participagáo dos principáis minerais metálicos brasileiros ñas 

reservas e na produgáo mundiais , e no "ranking" mundial 

RESERVAS PRODUQAO 
Participagáo Ranking Participagáo Ranking 

(%) (%) 
Aluminio (bauxita) 12,2 3o 9,5 4o 
Estanho 7,5 6o 15,8 2o 
Minério de ferro 8,3 5o 16,0 3o 
Manganés 1,6 4o 9,1 4o 
Níquel 5,2 8o 1,9 7o 
Niobio 88,6 1o 82,3 1o 
Ouro 1,9 7o 3,1 8o 

Fonte: DNPM, citado em Amarante de Andrade e outros (1996). 

Ao lado de urna posigáo bastante favorável verificada para essas 
substáncias, observam-se outras situagóes bastante críticas tais como: 

• carváo: inexistem reservas de carváo coqueificável de boa 
qualidade; as de carváo vapor existentes para fins energéticos tém 
poucas condigóes de competitividade (custo e qualidade); 
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• metáis nao-ferrosos:  chumbo - reservas inexistentes; cobre: 
reservas insuficientes, com boas perspectivas face a recentes 
descobertas na regiáo de Carajás, PA; níquel e zinco - reservas 
existentes de minerais silicatados, com processos tecnológicos de 
obtengáo do metal mais custosos. 

• matérias-primas  para fertilizantes:  enxófre, obtido como 
subproduto da metalurgia de minérios sulfetados, escassos no 
Brasil; reservas de enxófre natural inexistentes; fosfato:  reservas 
de apatita de baixo teor obrigando a concentragáo do minério com 
repercussóes no custo. 

• metáis preciosos e/ou estratégicos: platina, prata, titanio, 
tungsténio, vanádio, zircónio: reservas de pequeño porte e/ou com 
dificuldades tecnológicas para aproveitamento. 

Devido ao náo aproveitamento do potencial mineral, e ao fato de que a 
economía do país é muito diversificada, a mineragáo é urna atividade que tem 
escassa participagáo no PIB brasileiro, situagáo em que o país difere 
radicalmente de algumas economias latino-americanas, como o Chile e o Perú. 
Em 1995, por exemplo, a produgáo mineral brasileira correspondeu a meros 
1,0% do PIB total. 

Sua importáncia no cenário económico do país dá-se, sobretudo, por seu 
peso ñas exportagóes e importagoes.1 De acordo com o que se observa na 
Tabela 3, no período 1994-96 as exportagóes atingiram, em média, US$ 5,7 
bilhoes por ano, ou seja, 12,3% do total das exportagóes brasileiras no trienio. 
No mesmo período as importagoes alcangaram US$ 2,6 bilhoes por ano, em 
média, correspondentes a 5,9% do total das importagoes. Isto permitiu gerar um 
saldo comercial positivo médio de US$ 2,7 bilhoes (contra um saldo negativo 
médio na soma dos demais produtos de US$ 8,5 bilhoes). 

1 A estrutura do comércio externo é muito concentrada em uns poucos produtos. O país é grande 
exportador de ferro,  aluminio e ouro (mais de 80% das exportagóes minerais totais) e grande importador 
de potássio, fosfato,  cobre e carváo (mais de 80% das importagoes minerais totais) - além de petróleo e 
gás, náo considerado no presente documento. 
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Tabela 2 
Setor mineral brasileiro (exclusive petróleo/gás, inclusive carváo): 
evolugáo do valor da produgáo e do comércio externo, 1985-1997 

(em US$ bilhóes, correntes) 
Valor da 
produgáo 

Exportagáo Importagáo Saldo 
Comercial 

Valor Participagáo (%) 
Ñas exportagóes 
Brasileiras totais 

Valor Participagáo % 
ñas importagóes 
brasileiras totais 

1985-87 (média) 5.1 2.5 10.1 1.4 10.0 2.1 
1988-90 (média) 8.2 5.4 16.2 2.0 11.2 3.4 
1991-93 (média) 6.2 5.5 15.4 1.9 8.5 3.6 
1994 6.5 5.5 12.6 2.1 6.4 3.4 
1995 5.8 12.5 3.0 6.0 2.8 
1996 5.7 11.9 2.8 5.3 2.9 

Fonte: DNPM, Secex e Cotec. 

Os números mostram urna evolugáo muito favorável da produgáo e do 
comércio exterior na segunda metade dos anos oitenta - que se explica tanto por 
pregos como por quantidades. Já nos anos 90 houve urna estagnagáo ñas 
exportagóes e urna elevagáo ñas importagóes, algo especialmente preocupante, 
em virtude da importancia do setor para a geragáo de divisas e, 
conseqüentemente, para a estabilidade macroeconómica. VER Valor da 
Produgáo. 

O Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor Mineral é o 
documento oficial para o setor mineral, elaborado em 1994, pelo Departamento 
Nacional da Produgáo Mineral, do Ministério das Minas e Energía. Abordou, 
entáo, urna evolugáo produtiva que náo se alterou significativamente, e projetou 
tres cenários de desenvolvimento setorial, até o horizonte de 2010. 

A opgáo feita no documento contemplou a perspectiva mais otimista que 
incluía, dentre outros parámetros, taxa média de crescimento do PIB de 5% ao 
ano, em todo o período (1993/2010) e aumento da demanda por minerais em 
níveis superiores á evolugáo estimada para o PIB. 

Dessa forma, o Plano Plurianual contempla, no período de 18 anos a que 
ele se refere: 

• investimento em prospecgáo e pesquisa no período: US$4 bilhóes; por ano: 
US$0,2 bilhóes; 

• investimento em lavra e produgáo adicional no período: US$31 bilhóes; por 
ano: US$1,7 bilhóes; 

• investimento total do setor, no período: US$35 bilhóes; por ano: US$1,9 
bilhóes. 
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Considerándose a evolugáo histórica do setor mineral, e a relativa 
estagnagáo da produgáo mineral brasileira observada nos últimos anos, bem 
como os critérios usados para projetar as demandas de bens minerais, verifica-
se que os "indicadores reais estáo bem abaixo das metas preconizadas pelo 
Plano, as quais certamente deveráo passar por urna revisáo, objetivando ajustá-
las a urna nova realidade". (Amarante de Andrade e outros, 1996). 

Como se expóe no que se segue, o que essencialmente ocorreu desde a 
elaboragáo do documento foi urna atividade de investimento muito inferior  á que 
se projetou. 

4.3. Investimentos 

4.3.1. As evidéncias 

Os dados da Tabela 3 mostram a evolugáo dos investimentos no setor 
mineral brasileiro desde 1972. Como se vé, eles reduziram-se a menos de 0,1% 
do PIB, correspondentes a pouco mais de um tergo do que se verificou ñas 
décadas de setenta e oitenta. Esse coeficiente corresponde a um investimento 
de cerca de US$ 700 milhoes por ano, cifra muito aquém daquela preconizada 
pelo planejamento indicativo do setor. 

Tabela 3 
Investimentos no setor mineral, 1970-1997 

(em % do PIB, a pregos constantes de 1980) 
1972-79 0,21 
1980-89 0,19 
1990-93 0,07 
1994 0,08 
1995 0,07 
1996-97a/ 0,08 

Fonte: R.Fonseca, 1997, em base e IBGE, relativamente a 1972-1993; e 
elaboragáo própria,  em base a Ministério das Minas e Energía, DNPM, 
relativamente a 1994-1997 

a/ Previsáo, segundo DNPM, Anuário Mineral Brasileiro,  1996 

No que se segue, apresenta-se, primeiro, o quadro de investimentos no 
segmento de mineragáo e beneficiamento de ferro,  que é o mais ampio e o mais 
sólidamente estabelecido no Brasil; e, em seguida, percorrem-se os planos de 
investimento das grandes empresas mineradoras que estáo operando no país. 
Como se poderá apreciar, as perspectivas de investimento no futuro próximo sáo 
bem modestas. 
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a) Investimentos em minério de ferro 

Excluida a China (cuja produgáo, em grande parte, é de minério de baixo 
teor, náo comercializável) o Brasil é o maior produtor mundial de minério de 
ferro,  tendo ofertado 177 milhoes de toneladas em 1995. Os sete maiores 
produtores que aqui operam respondem por 94% dessa produgáo, e sáo os 
seguintes (Tabela 4): 

Tabela 4 
Produgáo de ferro  no Brasil, por empresas 

Produtor Milhoes de Toneladas 
(em 1995) 

CVRD - Sistema Sula/ 57,1 
CVRD - Sistema Norte 43,2 
Total CVRD 100,3 
MBR 24,5 
FERTECO 10,7 
SAMARCO 9,4 
SAMITRI 9,3 
CSN - Casa de Pedra 7,5 
ITAMINAS 5,1 

a/ Companhia Vale do Rio Doce, CVRD. 

Esse setor da indústria de mineragáo no Brasil encontra-se com suas 
unidades produtivas em funcionamento normal náo havendo expectativa de 
expressivos novos investimentos. Até porque observa-se, praticamente, a 
estabilidade da demanda de minério de ferro  a nivel mundial, estimando-se que 
o comércio transoceánico dessa matéria-prima apresente, nesta década, 
crescimento em torno de 1% ao ano. 

Anotam-se os seguintes investimentos de vulto no setor, em curso/já 
decididos ou com alguma possibilidade de execugáo: 

(i) Investimentos da CVRD em Pelotizagáo de Minério de Ferro - Projeto 
KOBRASCO - A aglomeragáo de finos de minério de ferro,  na forma de 
pelotas constituí um processo de tratamento e de up grading  do minério. 
Assim sendo investimentos dessa natureza sítuam-se no campo da 
indústria mineral. A CVRD já produz cerca de 20 milhoes de toneladas por 
ano de pelotas de minério de ferro,  em unidades próprias e em tres 
empresas coligadas, tendo como associados italianos, espanhóis e 
japoneses. Estes tres empreendimentos sáo consumer's  partnership  em 
que a CVRD e o parceiro externo dividem, em partes iguais, o controle da 
sociedade, os investimentos realizados e a produgáo obtida. Tais projetos 
de pelotizagáo vém operando com sucesso desde os anos 70. 
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Há dois anos foi equacionado mais um projeto desse tipo. Em julho 
de 1995 a Vale do Rio Doce celebrou um contrato com a Pohang Iron and 
Steel Company (Pohang), urna empresa sul-coreana, para formar  a 
coligada Companhia Coreano-Brasileira de Pelotizagáo (Kobrasco), da 
qual a CVRD é proprietária de 50% e a Pohang de 50%. Com um 
investimento de US$ 215 milhóes, a planta de pelotizagáo da Kobrasco 
está sendo construida no Complexo Portuário Tubaráo/Praia Mole, com 
inicio da implantagáo no segundo semestre de 1996 e conclusáo prevista 
para meados de 1998. A capacidade de produgáo anual é de 4 milhoes 
de toneladas de pelotas. 

(ii) Investimento da SAMARCO, também em unidade de pelotizagáo, 
visando duplicar sua capacidade de produgáo, em ponta do Ubú, no 
Espirito Santo. Investimento de US$ 250 milhoes em fase final de 
execugáo; 

(iii) Investimento da FERTECO na construgáo de terminal para exportagáo 
de minério no Porto de Sepetiba, RJ, da ordem de US$ 100 milhoes, em 
fase inicial; 

(iv) A disponibilidade de pellet  feed,  de elevada qualidade, na Mineragáo 
Casa de Pedra, em Congonhas, MG, da Cia. Siderúrgica Nacional, 
resultante do beneficiamento do minério, sucitou, há 2 anos, a realizagáo 
de pré-estudo de viabilidade (com resultados positivos) sobre a 
implantagáo de unidade de pelotizagáo. Os estudos necessários á 
efetivagáo desse empreendimento até agora náo avangaram. 

b) Investimentos da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD 

Informagóes obtidas junto a especialistas na CVRD permitem construir 
urna visáo agregada sobre os investimentos programados pela empresa. Póde-
se afirmar  que nos últimos anos que precederam a privatizagáo prevaleceram 
projetos de pequeño porte, possivelmente de reposigáo (troca de equipamentos) 
e de redugáo de custos. Relativamente ao montante de recursos investidos, é 
diminuta a participagáo de projetos de expansáo de plantas existentes e de 
novas plantas. 

Na primeira metade dos anos 90 a CVRD participou de um único 
investimento de grande porte, o projeto Alunorte, urna associagáo com XXX para 
produgáo de alumina, no valor de US$ 870 milhoes em que a CVRD tem % de 
participagáo. Desde entáo o único investimento em planta nova em andamento é 
o já mencionado projeto Kobrasco, para produgáo de "pellets" em Vitoria, 
Espirito Santo. Trés outras importantes possibilidades aguardam definigóes dos 
novos proprietários. 
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A mais importante délas é o Projeto SALOBO. Trata-se da exploragáo de 
jazida de cobre, ouro e prata, denominada Salobo e localizada a 77 quilómetros 
a noroeste da mina de minério de ferro  de Carajás, no Estado do Pará. A reserva 
contém teor médio de 0,96% de cobre e 0,53 gramas de ouro por tonelada de 
minério. O minério é sulfetado com características especiáis (presenga de flúor e 
relagáo cobre/enxofre/ferro)  que tornam o concentrado distinto dos padróes 
usuais disponíveis no mercado. 

O empreendimento consistirá da implantagáo da lavra da jazida, da 
unidade de concentragáo do minério, da usina metalúrgica e da fábrica de ácido 
sulfúrico que aproveitará subproduto da metalurgia. A capacidade de produgáo 
contempla: 200.000 t/ano de cátodos de cobre, 8 t/ano de ouro, 36 t/ano de 
prata e 200.000 t/ano de ácido sulfúrico. 

O investimento total previsto é de US$ 1.520 milhóes, ao longo de quatro 
anos. O controle acionário da Salobo Metáis Ltda, que realizará o projeto, é 
dividido, em partes iguais, entre a CVRD e a Mineragáo Morro Velho, esta urna 
empresa controlada pela sul-africana Anglo American. O BNDES aportará 
recursos subscrevendo debéntures, tornando-se também parceiro na partilha 
dos resultados do projeto. Recentemente a empresa transformou-se em 
sociedade anónima, passando a contar também com o BNDES como acionista. 

Os estudos e os projetos básicos de engenharia para a implantagáo do 
empreendimento estáo concluidos desde o fim de 1995. No entanto, a iminéncia 
da desestatizagáo da CVRD náo permitiu o inicio dessa implantagáo em 1996. 
Por outro lado, pesquisas mais recentes realizadas pela DOCEGEO na regiáo 
do Carajás apresentam fortes indicios de rica e extensa mineralizagáo de cobre, 
ouro, prata e uránio, no denominado Corpo Alemáo. Alí o teor médio de cobre 
poderá ser o dobro do existente em Salobo, e também mais promissoras sáo as 
presengas dos metáis nobres associados. Entrevistas com especialistas indicam 
que, se forem confirmados esses resultados ter-se-á, possivelmente, projeto 
mais atrativo que Salobo. Assim sendo, é possivel que o start  up da implantagáo 
do projeto Salobo aguarde mais algum tempo, até urna melhor definigáo dessa 
alternativa. 

As duas outras possibilidades relevantes sáo o Projeto Carváo Guaíba e 
o Projeto Níquel Vermelho. Carváo Guaíba é urna associagáo em fase de 
negociagáo entre a CVRD a COPELMI e a Rio Tinto Zinc (RTZ), em torno da 
exploragáo de mina de carváo, no Rio Grande do Sul. Os estudos, ainda em 
elaboragáo, contemplam um empreendimento para produzir 5 milhóes de 
toneladas por ano de carváo energético, com investimentos estimados de US$ 
150 milhóes. O projeto poderá ser implantado no final desta década. Níquel 
Vermelho ainda está em fase de estudos pela CVRD para aproveitamento de 
jazida de minério de níquel, ao sul de Carajás, no Estado do Pará. É minério 
laterítico, cujo aproveitamento requer rota tecnológica específica. Menciona-se 
unidade de produgáo com capacidade de 10.000 toneladas por ano, 
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correspondendo a investimento estimado ao nivel de US$ 180 milhóes. O 
estágio dos estudos náo permite ainda definir  o período em que ocorreráo as 
inversoes e a época de inicio da produgáo. 

Depois da privatizagáo os novos controladores da CVRD anunciaram que 
estáo reavaliando os investimentos programados pelo Sistema CVRD, e é 
possível que haja, próximamente, ajuste desse programa á estratégia dos novos 
controladores. 

Recentemente foram noticiados os resultados obtidos pela CVRD ñas 
suas operagóes sociais durante o ano de 1997, primeiro exercício que se 
completa com a empresa desestatizada (o leiláo ocorreu em maio de 1997). A 
empresa informa um lucro de R$ 756 milhóes no exercício, cerca de 46% 
superior ao de 1996. A Vale vai distribuir 68,2% desse total como dividendos aos 
acionístas, o que corresponde a urna remuneragáo de R$ 1,33 por agáo, 
equivalente ao dobro do valor pago no ano interior. Após assumir o controle, o 
novo grupo demítiu 4.209 funcionários e seus planos para 1998 sáo de priorizar 
a área de pelotas, podendo inclusive investir em usinas de pelotizagáo no 
exterior. Poderáo ainda ocorrer desinvestimentos na área de siderurgia. Náo há 
noticias sobre a política a ser adotada na continuidade dos investimentos em 
pesquisa mineral e na implementagáo dos novos projetos que se encontravam 
no portfolio  da CVRD, quando de sua desestatizagáo. 

Ou seja, os elementos que caracterizam a situagáo atual da maior 
empresa de mineragáo que atua no Brasil e urna das maiores do mundo, com 
largo conhecimento da geología e do subsolo brasileiros, com grande tradígáo de 
realizar investimentos tempestivos, configuram um quadro bastante desfavorável 
no tocante ao dinamismo da mineragáo no Brasil e quanto á efetiva possibilidade 
desse setor responder por investimentos expressivos nos próximos anos. 

c) Investimentos da Paranapanema S.A. - Mineragáo, Indústria e 
Construgóes 

Essa empresa, controlada pelos fundos de pensáo Previ, Petros, Sistel, 
Aerus e Telos e também com participagáo do FPS - BNDES, tem forte presenga 
na metalurgia primária e transformagáo dos metáis náo-ferrosos no Brasil 
notadamente estanho, cobre e zinco. 

No campo da mineragáo detém reservas de cassiterita (mineral do 
estanho) nos Estados do Amazonas e de Rondónia. No caso do cobre processa 
concentrados adquiridos de terceiros na unidade metalúrgica da Caraiba Metáis, 
em Camagari, BA e transforma o metal primário em ligas e produtos acabados 
na ELUMA, em Santo André, SP. Faz a metalurgia primária do zinco na Cia. 
Paraibuna de Metáis, situada em Juiz de Fora, MG, a partir de concentrados 
importados. 
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Na década de 80 a Paranapanema tornou-se o maior produtor mundial 
de estanho gragas ao descobrlmento e exploragáo da mina do Pitinga, no 
Estado do Amazonas, ao norte de Manaus e a meio caminho da divisa com 
Roraima. Essa descoberta elevou o Brasil á segunda posigáo do ranking  dos 
produtores mundiais de estanho. 

Pitinga é enorme reserva polimetálica, contendo, além de cerca de 850 
mil toneladas de cassiterita, tantalita, zirconita, niobio, itrio, e outras térras raras 
pesadas. 

A intensa exploragáo e acelerada produgáo imprimida á mina na década 
de 80 e inicio dos anos 90 praticamente esgotaram as reservas minerais na 
forma de aluviáo e de minério alterado, passíveis de remogáo por desmonte 
hidráulico de baixo custo e de fácil concentragáo gravimétrica. 

Agora a expressiva reserva ainda existente é de minério primário em 
rocha fresca. É necessário implantar mineragáo e tratamento de minérios 
convencionais, com desmonte da rocha com explosivos, seguido de tratamento 
que requer cominuigáo intensa (britagem e moagem) para liberagáo da 
cassiterita. Os custos, obviamente, de lavra e de concentragáo, seráo mais 
elevados. 

Duas outras questoes afetam a produgáo de Pitinga: 

(i) as carencias de infra-estrutura  de transportes e de suprimento de 
energía, o que acrescentado ás enormes distáncias a serem 
percorrídas até os centros consumidores, repercutem 
negativamente na competitividade da produgáo; 

(¡i) o problema tecnológico, de separagáo dos minerais raros 
associados. 

Em 1997 e 1998 pretende-se investir cerca de US$ 100 milhoes para 
ajustar e aumentar a produgáo da mina. Espera-se também a recuperagáo dos 
pregos do estanho, no mercado internacional, que cairam muito no inicio dos 
anos 90 (de cerca de US$ 15 mil por tonelada na década de 80 vieram para US$ 
4,5 mil por tonelada, em 1993). 

d) Investimentos da Rio Tinto Zinc (RTZ/CRA) 

No inicio de 1996 a británica RTZ e a australiana CRA completaram sua 
fusáo e o conjunto se tornou o maior grupo minerador do mundo. A primeira é 
urna das maiores produtoras mundiais de ouro e cobre, atua em 35 países, na 
América do Norte e do Sul, na Europa e na África. A segunda é forte produtora 
mundial de minério de ferro,  aluminio e carváo. Atua principalmente na Austrália. 
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No Brasil o conjunto, através da RTZ, possui negocios em ouro (Mina 
Morro do Ouro), em Paracatu, MG, com 5,1t de produgáo de ouro em 1995, em 
minério de ferro  (Mineragáo Corumbaense, MS, com produgáo de 1,0 milháo de 
t/ano) e em níquel (projeto Fortaleza de Minas - regiáo sul do Estado de Minas 
Gerais). 

O grupo prevé dois importantes investimentos em mineragáo no Brasil: 

• cerca de US$ 230 milhoes para implantagáo do projeto Fortaleza 
de Minas, que produzirá 10.000 t/ano de Níquel, a partir de 
1998/99. O minério é sulfetado e propiciará ainda, como produgáo 
associada ao níquel, sulfato de cobre, hidróxido de cobalto e cerca 
de 100.000 t/ano de ácido sulfúrico. 

• US$ 70 milhoes na Mineragáo Corumbaense, o que permitirá 
triplicar a produgáo de minério de ferro  da empresa, até o ano 
2.000. 

e) Investimentos da Gencor - Billiton Metáis S/A 

Urna das maiores empresas do mundo no campo da mineragáo é a 
Gencor, que em 1994 adquiriu a Billiton Metáis S.A., empresa organizada no 
Brasil e até entáo pertencente á Shell. 

A atuagáo desta empresa no Brasil iníciou-se na década de 70 e 
consolidou-se ñas áreas de produgáo de aluminio e de suas matérias primas. 
Participa do projeto Alumar, em Sáo Luis, MA, detendo 46% da produgáo de 
aluminio primário e 36% da refinaria  de alumina. 

É parceira também da CVRD no projeto VALESUL, situado no Rio de 
Janeiro onde possui 45% da empresa e da sua produgáo de aluminio primário. 

Finalmente, é titular de 14,8% das agóes da Mineragáo Rio do Norte 
(MRN), situada na regiáo de Trombetas, PA e liderada pela CVRD. Esse 
empreendimento produz, de forma estabilizada, 9 milhoes de toneladas por ano 
de bauxita, de alta qualidade, náo tendo projetos de investimentos mais 
significativos. 

A Gencor pesquisa e produz, de forma relativamente modesta, ouro no 
Estado de Minas Gerais. 

f) Investimentos da Mineragáo Rio Taboco 

Essa empresa, constituida no Brasil, é subsidiária da Ambrex Mining 
Corp. (empresa canadense) e vem realizando pesquisa na regiáo de Aripuaná, 
no norte do Estado de Mato Grosso. Anunciou recentemente a descoberta de 
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minério sulfetado de zinco, que ocorre associado a chumbo e a prata. As 
pesquisas e os estudos prosseguem para verificagáo da viabilidade de 
exploragáo da ocorréncía. 

g) Investimentos da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
(CPRM) 

A CPRM é empresa controlada pela Uniáo e vinculada ao Ministério 
das Minas e Energía. Vem realizando pesquisas geológicas básicas em todo o 
territorio nacional e também identificando áreas promissoras do ponto de vista 
do potencial mineral. Com quase 30 anos de atuagáo em todo o territorio 
nacional detém hoje o maior acérvo de conhecimento no campo das 
geociéncias. Detém também grande número de direitos minerários concedidos 
pelo DNPM. 

É decisáo do Governo Federal que a CPRM transfira  ao setor privado a 
exploragáo dessas jazidas/ocorréncias e, assim sendo, a Companhia vem 
realizando licitagóes para a venda dessa carteira de direitos minerários. Sáo 
cerca de 300 projetos, envolvendo diversos minérios e metáis, inclusive ouro e 
diamante. 

Em 1997 a empresa já licitou direitos de exploragáo de ouro na regiáo 
do Rio Jaru, em Roraima. Sáo 30.000 hectares com potencial de existencia de 
urna jazida de 15 a 30 toneladas de ouro. Para participar da licitagáo exigiu-se o 
pagamento de urna taxa de R$ 100 mil e os compromissos de investir em 
pesquisa de detalhamento, na área, em dois anos, o valor de R$ 2 milhóes. 
Requer-se também o pagamento de um royalty  no mínimo correspondente a 2% 
da produgáo da mina que venha ser instalada. Embora cerca de urna dezena de 
empresas - entre as quais as maiores mineradoras mundiais - tenham adquirido 
o edítal da CPRM, náo foram ainda anunciados os resultados da licitagáo. 

No tocante a ouro a CPRM vem desenvolvendo ainda o Programa 
Nacional de Prospecgáo de Ouro (PNPO) que contempla o levantamento de 
informagoes básicas sobre geología, inclusive com elaboragáo de mapas 
temáticos em escala adequada, em 102 áreas de prospecgáo em todo o territorio 
nacional. Quando concluidos esses projetos seráo também licitados, para 
exploragáo pela iniciativa privada. 

Está igualmente sendo anunciada a próxima licitagáo de áreas na 
denominada Reserva Nacional do Cobre, com urna área de 55 mil km2 , situada 
ñas imediagóes do Projeto Jarí, na divisa dos Estados do Pará e do Amapá. 
Além de minério de cobre, há bons indicios de ocorréncias de ouro, titanio e 
rocha fosfática  na regiáo. 

Já está também disponível edital para a venda da maior jazida de 
minério de niobio, com reserva estimada de 2,9 bilhóes de toneladas, localizada 
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no alto Rio Negro, Estado do Amazonas. O prego mínimo fixado para o direito 
minerário é de R$ 600 mil devendo o ganhador pagar, ainda, á CPRM, royalty 
mínimo de 3% sobre o faturamento da futura explotagáo mineral. 

Deverao ser ainda licitadas as reservas de caulim, do rio Capim, no 
Estado do Pará. Sáo reservas totais estimadas em cerca de 600 milhóes de 
toneladas, dos quais urna terga parte sáo reservas medidas de caulim de origem 
sedimentar, de alta qualidados. 

4.3.2. Determinantes 

A explicagáo para a escassez de investimentos reside na combinagáo de 
um poderoso conjunto de fatores adversos. Para efeito de organizagáo da 
análise, pode-se atribuir o desempenho ¡nvestidor a tres grupos de causas: 

. Ao insuficiente conhecimento da geología brasileira 

. Á estratégia da CVRD durante os anos 90, que foi a de reforgar  a 
competitividade ñas áreas de atuagáo tradicíonais e prosseguir no 
levantamento geológico de oportunidades mineiras e, ao mesmo tempo, 
ampliar os novos investimentos em mineragáo de forma cautelosa. 

. Á baixa atrativídade ao investimento, especialmente ao investimento 
privado, mais avesso a risco e mais exigente em rentabilidade do que o 
estatal: saturagáo do mercado mundial nos produtos minerais em que o 
Brasil tem vantagens competitivas, evolugáo desfavorável do mercado 
interno, e baixas taxas de rentabilidade. Á excegáo de parcerias com a 
CVRD, o capital estrangeiro nunca apostou para valer no Brasil, e sua 
postura cautelosa apenas reforgou-se no período 1988-1995, quando teve 
vígéncia a norma constitucional que vetava suas operagóes em novas 
atividades de pesquisa e lavra de minérios. 

a) Falta de conhecimento da geología brasileira 

Ainda é muito insuficiente o conhecimento da geología brasileira. O 
quadro sempre foi de escassez de pesquisas nesse campo, e a situagáo tem-se 
deteriorado muito últimamente. 

Talvez a lacuna maior seja a debilidade da agáo estatal na atividade 
básica desconhecimento geológico do territorio nacional, fundamental para o 
dinamismo da indústria de mineragáo em todos os países onde essa atividade 
existe. 

No caso brasileiro a situagáo náo foi atenuada pelo comportamento 
privado, já que os grupos privados nacionais fizeram escassos investimentos em 
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pesquisas geológicas, e menos ainda fizeram as empresas estrangeiras -
mesmo antes de serem tolhidas por dispositivos constitucionais em 1988. 

Ñas agencias estatais o quadro pode ser resumido da seguinte 
maneira: 

• a PETROBRÁS tem expressiva atividade em pesquisa geológica, 
mas seu enfoque se restringe a petróleo e a gás natural; 

• a CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, realiza 
trabalhos de pesquisa geológica básica, mas tem sérias limitagóes 
orgamentárias; propóe o Plano Plurianual para o Desenvolvimento 
do Setor Mineral o fortalecimento da CPRM, assumindo ela as 
fungóes de servigo geológico do Brasil, previstas no inciso XV, do 
art° 21 da Constituigáo Federal. A CPRM dispóe de um acervo de 
pesquisas geológicas já concluidas, que está tentando leiloar, mas 
a iniciativa tem desepertado pouco interesse devido ao fato de que 
o acervo compóe-se de informagóes pouco detalhadas. 

• o DNPM - Departamento Nacional da Produgáo Mineral, vinculado 
ao Ministério das Minas e Energía, é tradicíonalmente responsável 
por pesquisas básicas no Brasil e pelo controle e fiscalizagáo das 
atividades de pesquisa e lavra e tratamento de substáncías 
minerais, mas tem sofrido diversas reestruturagóes nos últimos 
anos. Infelizmente náo se vislumbra o seu fortalecimento. Pelo 
contrarío, as políticas de reforma administrativa e redugáo do 
tamanho do Estado tém-no afetado perversamente, como mostram 
os dados abaixo. 

• Empresas Estaduais: alguns Estados tém em sua estrutura 
empresas e/ou órgáos de pesquisa geológica e mineral, podendo 
ser citados a Bahia, Minas Geraís, Goiás, Mato Grosso do Sul; no 
entanto, atualmente, face á crise fiscal-financeira  que enfrentam, 
essas estruturas estáo hibernadas quando náo totalmente 
desativadas e desmontadas. 

Na tabela 5, que mostra os números relativos á pesquisa mineral, 
destaca-se a evolugáo extremamente desfavorável dos investimentos nesse 
campo Nos anos 90, em que a queda foi mais acentuada, o declínio principal 
deu-se ñas empresas estrangeiras, que passaram a estar impossibílitadas pela 
Constituigáo de 1988 a realizar pesquisa e prospecgáo mineral.. 
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Tabela 5 
Investimentos em Pesquisa Mineral no Brasil - 1978/94 

(Em US$ Milhoes) 
PERIODO TOTAL MEDIA 

ANUAL 
EMPRESA 
ESTATAL 

EMPRESA PRIVADA 
NACIONAL 

EMPRESA 
ESTRANGEIRA 

1978/85 1.070 134 36,7 45,9 51,4 
1986/89 245 61 34,7 20,6 6,1 
1990/94 458 92 34,1 46,8 10,7 
1995a/ 74 74 40,1 23,2 10,4 

Fonte: DNPM. {in:  BNDES Setorial, 3, mar$o/96). 
a1993/94 = estimativa BNDES. 

Sobre o tema, especialistas do BNDES chamam a atengáo para o fato de 
que "a retomada do desenvolvimento do setor mineral exigirá um retorno ao 
nivel de investimentos em prospecgáo e pesquisa mineral de, no mínimo, US$ 
200 milhóes/ano, patamar verificado no inicio da década de 80. Note-se que este 
valor é bastante superior aos US$ 47 milhóes/ano aplicados no período 1990/94, 
mas ainda muito distante dos US$ 900 milhoes gastos por ano nessa área em 
países como Estados Unidos e Canadá" (Andrade e outros, 1996) 

Nesse cenário, a Companhia Vale do Rio Doce e a sua controlada 
DOCEGEO tem constituido urna expressiva excegáo. Nos últimos 25 anos o 
Sistema CVRD realizou um grande e exitoso programa de pesquisa no territorio 
brasileiro, indentificando novas reservas e, principalmente, acumulando enormes 
conhecimentos da geología no país e um grande portfolio  de direitos minerários, 
a serem ainda pesquisados e desenvolvidos. 

De acordo com Ferran (1997), é preciso "considerar que o grande 
segredo do sucesso do conjunto DOCEGEO-CVRD é o fato de que, pelo 
interesse e objetivo de urna em trazer jazidas pesquisadas, a nivel de geología, e 
da outra em desenvolvé-las, a nivel de tecnología, envolvendo lavra e tratamento 
de minérios, para depois comercializá-las, traz em seu bojo urna certa empatia 
ao completar o ciclo de geragáo de riqueza de urna potencialidade mineral, antes 
inexistente e desconhecida, e com realimentagáo do processo" O binomio 
pesquisa-desenvolvimento, relacionado e ligado á operagáo de mina, ao 
transporte e á valorizagáo comercial dos produtos, existe em todas as grandes 
empresas de mineragáo do mundo, como na própria Vale, já referido,  na Anglo 
American, na RTZ"... (ídem), apenas para citar os dois maiores grupos 
mineradores do mundo(Axel de Ferran, in  Relatório do GAT/COPPE, RJ, 1997)" 

A recente desestatizagáo da CVRD trouxe como novos controladores 
agentes entre os quais náo se incluí qualquer grupo minerador. Sáo fundos de 
pensáo brasíleíros, bancos e fundos de investimentos nacionais e externos e 
grupo industrial brasileiro, originário do setor téxtil (em ritmo de vertiginoso 
crescimento nos últimos 5 a 7 anos). Náo se sabem ainda as conseqüéncias 
desse evento, náo havendo ainda seguranga de que seja preservada a filosofía 
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de prospecgáo (a grass  root  exploration)  na qual se baseou o trabalho da 
DOCEGEO desde a sua constituigáo. Há esperangas de que náo acontega a 
separagáo, ou a desarticulagáo, ou a desvlnculagáo do binomio exitoso antes 
referido,  que poderia sucumbir diante de urna eventual atitude imediatista, com 
prioridade para a recuperagáo rapida do capital investido na privatizagáo. 

b) Vale do Rio Doce nos anos 90: énfase em competitividade, cautela nos 
investimentos 

Na segáo anterior descreveram-se as principáis características do esforgo 
de investimento da CVRD anterior á privatizagáo. Á excegáo da planta da 
Alumina, no Pará, concluida em 1995, e da planta de pelotizagáo em Vitoria, a 
atividade esteve restrita a pequeños projetos, associados a reposigáo de 
equipamentos, desobstrugáo de gargalos, etc. Os novos projetos de maior 
magnitude, como é o caso de Salobo (cobre/ouro/prata), foram mantidos em 
prateleria e, no momento, aguardam a decisáo dos novos proprietários. 

O resultado foi urna contragáo no valor dos investimentos fixos, conforme 
se pode observar na tabela 6. 

A relativa contengáo dos investimentos da CVRD nos anos 90 náo foi 
"improvisada", ou resultante de vicisitudes de momento. Tampouco deveu-se 
exclusivamente ao fato de que há relativa saturagáo no mercado mundial dos 
matérias primas em que ela se especializou. Muito pelo contrário, obedeceu a 
urna decisáo estratégica, a de manter-se cautelosa nos investimento durante um 
período necessario para fortalecer  sua produtividade e competitividade. As 
seguintes inciativas compuseram essa estratégia: 

a) Ampliagáo do conhecimento geológico da rica provincia mineral de 
Carajás, antes de iniciar novos investimentos em lavra. A 
descoberta de Salobo e, em 1997, a decoberta de urna mina ainda 
mais promissora sáo bons exemplos do acertó da estratégia. 

b) Aumento da eficiencia e integragáo dos servigos de transporte, 
portos e termináis. 

c) Elevagáo da produtividade e competitividade através de esforgos 
de "Geréncia de Qualidade Total" 

d) Expansáo dos recursos de energía elétrica. 
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Tabela 6 
CVRD: Formagáo Bruta de Capital Fixo, 1985-1997 

(como % do PIB, a pregos correntes)a/ 

1985-89 0,22 
1990 0,12 
1991 0,07 
1992 0,09 
1993 0,07 
1994 0,06 
1995-97 0,07 

Fonte: Giambiagi e Pinheiro (1996), relativamente a 1985-94 e estimativa nossa, 
com base em informagoes  da empresa, relativamente a 1995-97 

a/ Os números náo sáo perfeitamente  comparáveis aos da tabela 3, porque incluem 
todo o sistema CVRD, cujos investimentos váo além da pesquisa e lavra mineral, 
e porque estáo a pregos correntes,  enquanto os da tabela 3 estáo a pregos 
constantes de 1980. 

O comportamento cauteloso da CVRD certamente agradou ás 
autoridades macroeconómicas do governo, que em todos os anos de 
hiperinflagáo, até 1994, e nos anos posteriores ao Plano Real, tinham interesse 
em restringir os investimentos das estatais para evitar elevagáo no déficit 
público. No caso da CVRD, náo parece ter sido necessária urna agáo 
governamental restritiva. A influencia da política governamental sobre os 
investimentos da CVRD pode ter sido restritiva apenas entre 1995 e 1997, 
quando a empresa passou a nortear suas agóes em fungáo da privatizagáo 
¡mínente, decidida pelo governo. Como se sabe, em tempos de privatizagáo, 
torna-se difícil tomar decisóes de grande alcance, porque o valor de venda da 
empresa pode deprímir-se se as decisóes envolverem grandes riscos/incertezas. 

c) Baixa atratividade 

Um terceiro determinante do reduzido investimento em mineragáo no 
Brasil situa-se na baixa atratividade para o investidor. Urna das evidéncias nesse 
sentido sáo as taxas médias de rentabilidade do capital próprio das empresas do 
setor durante a década de 90 (Tabela 7). 

Tabela 7 
Setor mineral: Rentabilidade do capital próprio,  1990-95 

1990 -1,8 % 
1991 2,2 % 
1992 3,3 % 
1993 4,6 % 
1994 6,5 % 
1995 2,5 % 
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Sáo taxas muito baixas, sobretudo considerando-se o elevado risco 
inerente á atividade - rías suas fases iniciáis de prospecgáo, descoberta e 
pesquisa e o baixo retorno dos investimentos - as incertezas dos mercados 
mundiais e nacionais e as taxas de juros. 

Relativamente aos juros, ainda que a maior parte dos investidores 
seja formada por grandes empresas exportadoras, que tém acesso a taxas 
menores do que as que prevalecem no mercado brasileiro, há que considerar 
que as taxas de intermediagáo e os spreads  cobrados a empresas brasileiras 
tomam o custo do dinheiro bem superiores a essa rentabilidade. 

A baixa rentabilidade da mineragáo, um setor predominantemente 
exportador, associa-se muito particularmente com a forte valorizagáo da taxa de 
cámbio, iniciada em fins dos anos oitenta e acentuada no Plano Real, em 19942. 

Um segundo fator que pode ter contribuido para comprimir a 
rentabilidade é o fato de que a abertura comprimiu margens de lucro nos 
segmentos em que o país tem baixa competitividade internacional, ai incluidos 
náo só os produtores de bens mínerais como os grandes insumidores dos 
mesmos. 

As pespectivas quanto ao futuro tampouco parecem promissoras, pelo 
menos no que se refere  ao mapa geológico conhecido. As previsoes quanto ao 
crescimento do mercado interno estáo influenciadas pelo baixo crescimento 
recente, e pelas circunstáncias próprias do modelo de áncora cambial, que, 
segundo se supóe, exige crescimento lento. 

Mas o principal obstáculo á retomada dos investimentos, pelo lado da 
demanda, é a saturagáo do mercado mundial dos produtos nos quais o Brasil 
apresenta vantagens comparativas. 

Estudo divulgado no ano passado, realizado por Metal  Economics 
Group  (MEG), do Canadá, mostra que os dez maiores grupos mundiais de 
investidores em exploragáo mineral (sete dos quais operam também no Brasil) 
aplicaram em 1996 cerca de US$ 1,1 bilhoes, acima dos US$ 0,9 bilháo de 
1995 e dos US$ 0,7 bilháo em 1994, em exploragáo mineral. Esse estudo 
ressalta ainda que 53% dos gastos dessas empresas estáo relacionadas a 
projetos de ouro, 32% a projetos de metáis básicos e 15% a projetos de outros 
metáis e minerais. 

No atual cenário de globalizagáo planetária e de proeminéncia dos 
negocios exclusivamente financeíros nos grandes mercados mundiais, os dados 

2 Sao muito significativas as respostas oferecidas  a essas questóes pelas empresas da indústria 
extrativa mineral na enquete realizada pela CNI em colaboragao com a CEPAL. (Veja-se 
CNI/CEPAL, Investimentos na indústria brasileira,  1995-99 - características  e determinantes) 
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acima poderiam evidenciar que os interesses estratégicos das empresas 
mineradoras voitam-se prioritariamente para o campo financeiro (ouro) em 
detrimento de outros segmentos no campo das matérias-primas e insumos de 
uso industrial. 

Por outro lado urna visada na situagáo de importantes produtos 
minerais indicam a seguinte situagáo, no Brasil e no mundo: 

• minério de ferro:  além da estagnagáo do crescimento da produgáo 
siderúrgica mundial, a oferta de minério de ferro  é abundante no Brasil, na 
Austrália e em outros países. É minério de boa qualidade, oferecido em 
condigóes competitivas. O projeto Carajás é o melhor exemplo do que se 
poderia denominar de "projeto dissuasório", inibindo até onde se enxerga, 
qualquer novo investimento nesse segmento. 

• bauxita: grande oferta mundial; especialmente no Brasil o minério tem boa 
qualidade e baixo custo de extragáo. Existem, principalmente no Estado do 
Pará, conhecidas e pesquisadas grandes reservas dessa matéria-prima, 
aguardando (para náo se sabe quando I) oportunidade de aproveitamento. 
Além do Brasil possuam grandes reservas e expressivos níveís de 
produgáo a Austrália, Guiñé, Jamaica, India e Venezuela. 

• cobre: abundantes reservas e elevada produgáo no Chile e nos Estados 
Unidos. No primeiro país, em especial, a produgáo é muito competitiva e lá 
se encontra o "projeto dissuasório" mundial de cobre: a mina La Escondida. 
No Brasil temos o projeto Salobo, já estudado, mas com implantagáo ainda 
náo iniciada, esperando, talvez, melhor definigáo em outras promissoras 
ocorréncias na regiáo do Carajás. 

• níquel: abundante oferta no Canadá, Nova Caledónia e Rússia, de minério 
de elevada qualidade e de baixo custo. No Brasil as atuais exploragóes sáo 
de minério laterítico, de aproveitamento mais custoso: Agora é que se 
equaciona o primeiro projeto de minério sulfetado (Projeto Fortaleza, MG, 
de Grupo RTZ-CRA). 

• estanho: abundantes reservas e oferta no Brasil, Indonésia e Malásia. No 
caso brasileiro há tendencia de elevagáo dos custos com a operagáo de 
Pitinga, AM, evoluindo para extragáo de minério primário em rocha fresca. 

• chumbo: metal que caminha rápidamente para a obsolescéncia. 

• titánio: oferta saturada para pigmentos e com problemas tecnológicos para 
obtengáo do metal. 
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Para algumas outras substancias minerais de que o Brasil é carente -
carváo mineral coqueificável, matérias-primas para fertilizantes, zinco, e outros, 
náo existem, no País, expressivas ocorréncias conhecidas. 

Essa "saturagáo setorial" torna-se ainda mais acentuada pelo avango da 
reciclagem de metáis, que se observa em todo o mundo. Isso vem ocorrendo 
com o chumbo (baterías) e aluminio e também na siderurgia, onde as novas 
"mini  steel  plants"  substítuem o consumo de minério de ferro  por sucata ou 
outros metalizados. 

A baixa atratividade revela-se também através do reduzido interesse que 
as grandes corporagóes mundiais do setor manifestaram pelo Brasil. 

Diferentemente do que se poderia pensar, o desinteresse náo resulta do 
dispositivo constitucional de 1988, que vetou investimentos em pesquisa e lavra 
por parte de empresas estrangeiras, ele é anterior, e apenas reforgou-se por tais 
dispositivos (abandonados por emenda consitucional em 1995). Há décadas 
que, embora livre para atuar em igualdades de condigóes com as empresas 
estatais e privadas nacionais, a atuagáo do capital estrangeiro na mineragáo 
brasileira tem sido relativamente pequeña, muito inferior,  por exemplo, á 
participagáo na industria de transformagáo.  Embora náo haja estatisticas que 
mostrem a participagáo na mineragáo, é razoável supor que difícilmente 
uitrapasse 15%-20% do valor da produgáo mineral do país. 

Assim, mesmo com o fim das restrigoes, é provável que prevalega urna 
atitude de cautela nos próximos anos, e de avaliagáo de oportunidades que 
podem ter sido acumuladas por muitos anos de recessao e baixos 
investimentos. Até aqui, os grandes grupos mineradores externos que operam 
no país parecem estar privilegiando urna postura pragmática, de busca do 
retorno financeiro mais rápido, reproduzindo atitudes que tém em outras 
geografías do planeta. A tendéncia parece ser a de investir pouco em pesquisa 
mineral, e a preferencia  por associar-se a empreendimentos de menor taxa de 
risco. 

Pela sua expressáo, e para confirmar  essa assertiva, transcrevem-se a 
seguir trechos de entrevista concedida á imprensa por alto executivo da Barrick 
do Brasil Mineragáo Ltda., subsidiaria da canadense Barrick, segunda maior 
produtora mundial de ouro (Gazeta Mercantil, 07.01.97). 

"O Brasil é um mercado promissor para investimentos. 
Temos tres projetos em execugáo hoje, no País, com 
potencial de, no mínimo, 30 toneladas de ouro cada um. 
Estamos trabalhando em Castelo dos Sonhos, no Pará; em 
Patrocinio, no Tapajós, também no Pará; e em Itapicuru, na 
Bahia, cuja mina já produziu ouro no passado, ¡nformou 
Azevedo. 
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A Barrick produz 100 toneladas de ouro por ano em 
todos os nossos projetos, o que é quase o dobro da 
produgáo total do Brasil hoje. Nosso interesse aqui é para 
áreas com potencial de reservas de um a tres milhoes de 
ongas - trinta á noventa toneladas. Estamos avaliando todo 
os tipos de projetos, de Rio Grande do Sul ao Oiapoque, 
mas náo queremos ser descobridores de depósito, por isso 
estamos observando as empresas pequeñas, para 
montarmos parceria. informou Azevedo. (grifamos) 

O gerente jurídico da Barrick observou, no entanto, 
que apesar do seu grande potencial, o Brasil só deve 
liderar os investimentos estrangeiros em mineragáo na 
América Latina a partir de 1999. guando os níveis de 
conhecimentos dos atuais projetos de pesquisa estiverem 
mais avangados. Apesar de ter superado as barreiras 
constitucionais que impedem os investimentos estrangeiros 
nesse setor. o Brasil ainda precisa avangar na questáo 
tributaria e também ñas condigóes oferecidas ao capital 
privado para disputar esses investimentos, afírmou 
Azevedo." (grifamos) 

O interesse primordial do investidor estrangeiro parece estar sendo 
minimizar o risco buscando realizar negocios em torno a jazidas e ocorréncias já 
pesquisadas e conhecidas, evitando, ele próprio, investir em pesquisa geológica 
e em investigagóes preliminares de jazimentos minerais. 

É sugestiva também a auséncia dos grandes mineradores mundiais na 
desestatizagáo da CVRD, ocorrida em 1997. Manifestaram-se interessados na 
Vale - seja credenciando-se e comparecendo ao Data Room instalado no 
BNDES, seja visitando o Brasil, a CVRD e autoridades governamentais 
brasíleiras - os seguintes grupos mineradores externos: 

• Anglo American - sul-africana 
• Gencor - sul-africana 
• Noranda - canadense 
• Western Mining - australiana 
• CAEMI/Mitsui 
• Río Tinto Zinc - CRA - anglo-australiana 

Deste conjunto apenas a Anglo-Amerícan pré-qualificou-se e participou do 
leiláo, em associagáo com o Grupo Votorantim, náo logrando sucesso no 
certame. 
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Tendo em vista as características do Sistema CVRD - suas condigóes de 
lideranga e de excelencia em quase todos os setores onde atua - e as boas 
condigóes especialmente, o baixo prego mínimo estabelecido, como se explica 
esse ampio desinteresse? É possível que exista um conjunto de causas, que váo 
desde as limitagóes estabelecidas para participagáo de concorrentes da CVRD 
(grandes mineradoras atuantes na Australia e Canadá), passando pela 
dimensáo e complexidade do conjunto de empresas/áreas de negocios 
desestatizado e chegando até ao fator adverso, representado pelo "ambiente 
geológico" onde atua a CVRD, comparado com outras situagóes e alternativas, 
muito melhor conhecidas e definidas, existentes no mundo. 

4.4. Conclusáo 

Este documento relatou urna pesquisa sobre a situagáo dos investimentos 
no setor mineral brasileiro. Mostrou, com cifras agregadas e percorrendo a 
carteira de projetos das grandes empresas, que houve forte escassez de 
investimentos. E identíficou tres determinantes para essa escassez. 

Primeiro, que há forte desconhecimento da geología brasileira. Com a 
excegáo de um trabalho bem realizado pela Vale do Rio Doce (Docegeo), e de 
um trabalho parcialmente exitoso da CPRM, a atividade de prospecgáo e 
pesquisa no país sempre foi deficiente, e o quadro nos últimos anos vém se 
deteriorando aceleradamente. 

Segundo, a estratégia seguida Companhia Vale do Rio Doce nos anos 
anos 90 foi de concentragáo de esforgos em ganhos de produtividade e 
competitividade, e cautela nos investimentos. Empenhou-se em atividades de 
racionalizagáo de custos e ganhos de eficiencia, buscou aprimorar sua inra-
estrutura logística, investiu em recursos energéticos, e aprofundou seu 
conhecimento geológico da provincia mineral de Carajás. Enquanto isso, foi 
prudente nos investimentos novos, preferindo "arrumar a casa" e abrir um leque 
de alternativas com Carajás antes de langar-se em novas iniciativas de 
expansáo. Essa postura viu-se reforgada a partir de 1995, quando o governo 
decidíu privatizar a empresa, já que os riscos/incertezas de novos investimentos 
tendem a deprimir seu valor de mercado. 

Terceiro, o setor apresenta escassa atratividade aos investidores, no 
quadro do conhecimento geológico existente. A taxa média de rentabilidade do 
capital próprio entre 1990 e 1995 foi de meros 2,9%, muito inferior  á taxa de 
juros, mesmo ás taxas mais baixas a que tém acesso as grandes empresas 
mineradoras brasileiras. Esse resultado está também fortemente influenciado 
pela evolugáo desfavorável da taxa de cambio. Frente aos riscos inerentes á 
atividade mineral (pesquisa inicial, etc), e ás incertezas de mercado doméstico 
(problemas para recuperar o crescimento) e do mercado mundial (relativamente 
saturado nos produtos em que o Brasil tem presenga internacional), o exemplo 
da rentabilidade passada é muito pouco alentador para novas iniciativas. 
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A baixa atratividade tem ionga historia no caso das grandes mineradoras 
mundiais, que nunca demostraram forte interesse pelo Brasil, mesmo antes do 
curto período (1988-1995) em que deixaram de ter direitos de exploragáo de 
recursos minerais iguais ás empresas brasileiras, reforgando o desinteresse. 
Depois de eliminada a restrigáo, em 1995, sua atitude tendeu a ser de grande 
cautela com relagáo a novos empreendimentos. O período parece ser o de 
cuidadosa avaliagáo de oportunidades, que, aliás, podem ter surgido exatamente 
em fungáo da "estiagem" de investimentos que caracteriza a década de noventa. 

É possivel adicionar um quarto conjunto de elementos que tem pesado 
negativamente na atratividade do setor, a saber, os chamados fatores 
sistémicos, ou, mais específicamente, a extensáo territorial associada ás 
insuficiencias de infra-estrutura  de energía e de transportes. Para minimizá-la, 
seria necessária urna postura governamental de definigáo de um projeto de 
desenvolvimento do País que contemplasse prioridade ao aproveitamento das 
riquezas minerais brasileiras com urna perspectiva de ocupagáo espacial bem 
definida. 
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PETRÓLEO E GÁS NATURAL: INVESTIMENTOS CONTIDOS, 
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José Clemente  de Oliveira 

5.1. INTRODUQÁO1 

Este trabalho relata um estudo sobre a evolugáo recente dos 
investimentos no setor de petróleo e gás natural no Brasil. 

Como se sabe, a organizagáo do setor petroleiro no país está passando 
por grandes alteragóes. Em decorréncia de dispositivo constitucional, a 
PETROBRÁS até recentemente se confundía com o próprio setor em razáo de 
que a ela era atribuida a exclusividade no exercício do monopolio estatal na 
atividade. A emenda constitucional 9/95 retirou da empresa essa exclusividade, 
abrindo a empreendedores privados a possibilidade de ingresso no setor. 

Posteriormente, a lei 9478/97 introduziu urna série de regulagóes ao setor, 
restringindo a liberdade de agáo da empresa. Entre outras inovacóes, obriga a 
empresa a submeter suas decisóes de investimento á recém criada Agencia 
Nacional de Petróleo (ANP), a ceder a outros agentes o uso de suas instalagóes 
de transportes e termináis mediante remuneragáo por estipular, e a colocar á 
disposigáo da ANP seu acervo de conhecimentos geológicos para eventual 
utilizagáo por outros agentes. 

O estudo abrange os anos 90, mas tem forte enfase sobre os anos 1995-
97, justamente o período de implantagáo das mudangas. 

Durante essa fase, o comportamento investidor da Petrobrás náo se 
distinguiu muito do que se observou na primeira metade da década. Em termos 
reais, o valor dos investimentos manteve-se praticamente estável, contidos nos 
limites impostos pelas autoridades que administram o déficit público, com 
orientagáo macroeconómica. 

Conforme mostra a tabela 1, em termos constantes, e como porcentagem 
do PIB, a taxa de investimento observado nos anos 90 foi ligeiramente 
declinante, de caindo de 0,39% na primeira metade da década a 0,35% do PIB 
no trienio 1995-97. 

1 Este relatório faz parte de ampia pesquisa realizada no ámbito dos Convenios Cepal-lpea e Cepal-Previ, 
sob o título "Brasil:  Determinantes  do Investimento  Fixo  na Segunda  Metade  dos Anos 90. Os Casos da 
Infra-Estrutura  e da Indústria",  coordenada pelo Professor  Ricardo Bíelschowsky. 
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Tabela 1 
Investimentos da Petrobrás 

(em % do PIB, a pregos constantes de 1980) 

1970-79 0,9 
1980-89 1,0 
1990-94 0,39 
1995-97 0,35 

Fonte: elaborado com base em estatísticas da Petrobrás. 

Comparativamente as décadas de 70 e 80, a taxa de investimento caiu a 
menos da metade da que se observou entáo. Parte da queda é "virtuosa", 
porque corresponde ao fato de que a empresa encontra-se em fase de 
rendimentos crescentes, podendo ampliar sua produgáo com menos esforgo de 
poupanga e investimento do que no passado. Parte, porém, corresponde a um 
desperdicio de oportunidades conferidas exatamente por essa mesma virtude, e 
a um desperdicio da possibilidade de gerar competitivamente divisas para 
enfrentar  o déficit em transagóes correntes da economia brasileira. 

Em principio, as inovagóes introduzidas na recente reforma institucional 
náo eliminam a possibilidade de que a Petrobrás renove e amplié seu ampio 
potencial de expansáo. Se o processo for bem conduzido, poder-se-á obter tanto 
os beneficios potenciáis que a Petrobrás tem a oferecer  como os que a abertura 
a novos agentes pode gerar. 

Mas, para que isso ocorra, é necessário vontade política por parte do 
governo federal.  Nesse sentido, os últimos anos tém sido algo confusos, anos de 
indefinigáo, em que misturam-se desnecessariamente conflitos entre a Petrobrás 
e o governo que sáo inerentes ao processo de esvaziamento da autonomía 
anteriormente disfrutada ¡Déla empresa, com urna prejudicial contengáo pelo 
governo de sua capacidade de geragáo de beneficios para o país. 

O presente documento está organizado de modo a percorrer  os diferentes 
elementos que permitem reconstituir o contexto acima resumido. A segáo 5.2 
apresenta e comenta as inovagoes institucionais relevantes. É complenmentada 
pelo Apéndice 2, que relaciona o novo marco regulatorio ás perspectivas 
relacionadas á nova política que se desenha para o setor. 

A segáo 5.3 caracteriza o setor petroleiro brasileiro e a segáo 5.4 traga um 
perfil  economico-financeiro da Petrobrás. 

A segáo 5.5 apresenta os investimentos programados, projeta os ganhos 
potenciáis dos últimos sobre a balanga comercial brasileira, mostra a evolugáo 
recente dos investimentos e faz urna avaliagáo dos seus determinantes. E 
complementada pelo Apéndice 1, em que se apresenta um painel dos principáis 
investimentos em andamento e projetados. 
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Por último, á guisa de conclusáo, a segáo 5.6 resumo os pontos algumas 
especulagóes sobre os próximos anos, em base ao novo contexto institucional. 
Claro está que dada a natural indefinigáo gerada pela transigáo de um marco 
consolidado e praticado por longo período para um novo cuja eficácia depende 
da implantagáo de agencias regulamentadoras, as especulagóes fináis devem 
ser tomadas com cautela, representando simples hipóteses para futura 
monitoragáo. 

5.2. O NOVO MARCO REGULATÓRIO - fim do monopolio da Petrobrás  e 
outras restrigóes  a sua atuagáo. 

5.2.1. Breve histórico da regulagáo anterior 

O ciclo longo de industrializagáo recente no Brasil, iniciado na década de 
30, inscreveu ñas grandes preocupagóes nacionais o suprimento de insumos 
energéticos, entre eles o petróleo e seus derivados. Até 1938, a atividade esteve 
submetida ao regime de concessáo, mas náo despertou interesse privado 
compatível com o ritmo esperado de crescimento económico. Do mesmo modo, 
até 1953 identificaram-se poucas e pequeñas refinarias  privadas operando no 
País, ficando o consumo interno dependente de volumosas e crescentes 
importagóes. 

Durante esse longo período a única agáo do Estado na atividade era 
exercida pelo CNP-CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO. Criado em 1938, 
competia-lhe supervisionar, regulamentar e executar as atividades petrolíferas 
no Brasil. 

Em 1953 foi aprovada a Lei 2.004, que estabeleceu o monopolio da 
Uniáo, compreendendo: 

i) a pesquisa e a lavra de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e 
gases raros existentes no territorio nacional; 

ii) o refino de petróleo, seja de origem nacional, seja importado; 

iii) o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de 
derivados de petróleo produzidos no País; e 

iv) o transporte por dutos, de petróleo e seus derivados, assim como de 
gases de qualquer origem. 

Estabeleceu-se, portanto, o regime de monopolio relativamente abrangente 
na atividade. 

A mesma Lei 2.004/53 autorizou a Uniáo a constituir a PETROBRÁS -
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A (efetivada no ano seguinte), empresa estatal á 
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qual foi atribuida a tarefa de exercer o monopolio em nome da Uniáo, ai 
incluidas as atividades afins ás monopolizadas. O CNP foi mantido na qualidade 
de órgáo de orientagáo, fiscalizagáo e controle da política nacional de petróleo e 
derivados. 

A Lei, por outro lado, manteve sob operagáo privada as refinadas entáo 
existentes, que entretanto ficaram impedidas de realizar expansáo de 
capacidade. 

A Constituigáo de 1988 manteve e ampliou o monopolio da Uniáo, 
conforme estabelece o seu art.177, incisos I a IV, nos seguintes termos: 

"Art.177 - Constituem monopolio da Uniáo: 

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e 
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; 

II- a refinagáo do petróleo nacional ou estrangeiro; 

III - a importagáo e exportagáo dos produtos e 
derivados básicos resultantes das atividades 
previstas nos incisos anteriores; 

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de 
origem nacional ou de derivados básicos de 
petróleo produzido no País, bem assim o 
transporte, por meio de conduto, de petróleo 
bruto, seus derivados e gás natural de qualquer 
origem." 

A PETROBRÁS continuou encarregada de executar o monopolio e o CNP 
foi mantido na qualidade de órgáo de orientagáo e fiscalizagáo. 

O texto constitucional, portanto, ao contrário da legíslagáo anterior, defíniu 
claramente como incluidos na abrangéncía do monopolio a produgáo de gás 
natural e o comércio internacional de petróleo, gás natural e seus derivados 
básicos. 

Por outra parte, a Constituigáo de 1988, no seu art.177, parágrafo  1o, 
vedou "a Uniáo ceder ou conceder qualquer tipo de participagáo, em espécie ou 
em valor, na exploragáo de jazidas de petróleo ou gás natural". Tal dispositivo 
significou a impossibilidade de serem estabelecidos novos contratos de risco; no 
seu art. 45, entretanto, ficam garantidos a continuídade das refinarias  privadas 
em operagáo e os contratos de risco feitos com a PETROBRÁS no Governo 
Geisel e aínda em vigor na data da promulgagáo do novo texto constitucional. 
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Duas medidas recentes, em linha com os movimentos de 
desregulamentagáo e privatizagáo da economía brasileira, tiveram como objeto o 
setor de petróleo e gás natural, ou seja, a emenda consitucional 9/95 e a lei 
9478/97*. 

5.2.2. O fim do monopolio da Petrobrás 

A primeira medida se inscreve no conjunto das reformas constitucionais 
em curso durante o atual governo. Mediante a Emenda Constitucional n° 9/95 
(E.M. 9/95), a PETROBRÁS perdeu a exclusividade na execugáo do monopolio 
da Uniáo, conforme a seguir se transcreve: 

Emenda Constitucional N° 9, de 1995 

As Mesas da Cámara dos Deputados e do Senado 
Federal, nos termos do art. 60, § 3o da Constituigáo 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional. 

Dá nova redagao  ao art.  177 
da Constituigáo  Federal, 
alterando  e inserindo 
parágrafos. 

Art. 1o o § 1o do art. 177 da Constituigáo Federal passa 
a vigorar com a seguinte redagáo: 

"Art. 177 
§1° A Uniáo poderá contratar com empresas 
estatais ou privadas a realizagáo das atividades 
previstas nos incisos I a IV deste artigo 
observadas as condigóes estabelecidas em lei." 

Art.2° Inclua-se um parágrafo,  a ser enumerado como 
§ 2o, com a redagáo seguinte, passando o atual § 2o para § 
3o, no art. 177 da Constituigáo Federal: 

"Art. 177 
§ 2o a lei a que se refere  o § 1o disporá sobre: 
I - a garantía do fornecimento dos derivados de 
petróleo em todo o territorio nacional; 
II - as condigóes de contratagáo; 
III - a estrutura e atribuigóes do órgáo regulador 
do monopolio da Uniáo." 

2 Cabe mencionar que durante o governo Collor houve, também com orientagao liberalizante, urna medida 
redutora dos poderes e "status" do CNP, que transformou-o  em DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
COMBUSTÍVEIS - DNC. 
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Art. 3o É vedada a edigáo de medida provisoria 
para regulamentagáo da matéria prevista nos 
incisos i a IV e dos §§ 1o e 2o do art. 177 da 
Constituigáo Federal. 
Brasilia, 9 de novembro de 1995". 

5.2.3. Demais restrigóes á atuagáo da Petrobrás 

A segunda medida consiste no projeto de regulamentagáo da E.M. 9/95, 
que foi recentemente aprovado ñas duas casas do Congresso Nacional (Projeto 
de Lei 2.142/97), nos termos de substitutivo formulado pelo relator, Deputado 
Elizeu Rezende. O referido  projeto regula amplamente a indústria do petróleo, 
destacando-se os seguintes principáis capítulos: 

• Capítulo I: trata dos principios da política energética nacional. 
• Capítulo!!: trata do Conselho Nacional de Política energética - CNPE 
• Capítulolll: trata da titularidade e do monopolio do petróleo e do gás 

natural. 
• Capítulo IV: trata da Agencia Nacional do Petróleo - ANP 
• Capítulo V: trata da exploragáo e da produgáo. 
» Capítulo VI: trata do refino de petróleo e do processamento de gás 

natural. 
• Capítulo VII: trata do transporte de petróleo, seus derivados e gás natural. 
• Capítulo VIII: trata da importagáo e exportagáo de petróleo, seus 

derivados e gás natural. 
• Capítulo IX: trata específicamente da PETROBRÁS. 

O projeto, transformado na Lei 9478/97,pretende estimular a entrada de 
grupos privados no setor e o surgimento de confronto competitivo. Um dos 
objetivos explícitos contidos no Art. 1o, item IX, é o de "promover a livre 
concorréncia." 

Fica extinto o atual DNC - Departamento Nacional de Combustíveis e 
criados outros órgáos no ámbito dos quais a atividade passa a submeter-se, 
quais sejam: 

- o CNPE - Conselho Nacional de Política Energética, vinculado á 
Presidéncia da República, com a atribuigáo de propor ao Presidente da 
República políticas nacionais e medidas específicas no campo dos 
recursos energéticos (Art. 2o); e 

- a ANP - Agéncia Nacional do Petróleo, vinculada ao Ministério de Minas e 
Energía, com a finalidade de promover a regulagáo, contratagáo e 
fiscalizagáo das atividades económicas integrantes da indústria do 
petróleo (Art. 7o). 
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A le¡ ¡ntroduz urna série de dispositivos relativos á relagáo entre a 
Petrobrás, o governo, e os potenciáis novos entrantes. Tres deles destacam-se 
por sua relevancia ñas novas regras de organizagáo do setor, em especial na 
perda de autonomía com que até aqui operava a Petrobrás: 

i) Cessáo de Uso de Instalagóes: 

Nos termos do Art. 50 fica facultado a qualquer interessado o uso dos 
dutos de transporte e dos termináis marítimos existentes ou a serem 
construidos, medíante remuneragáo adequada ao titular das instalagóes. 
Significa dizer que a logística construida pela PETROBRÁS ao longo dos anos 
terá que ser posta á disposigáo de terceiros, náo podendo a PETROBRÁS 
recusar-se a essa cessáo. 

Ou seja, novos entrantes ficam em principio desonerados de realizar 
investimentos na montagem de logística própria. Ademáis, caso náo haja acordo 
entre a PETROBRÁS e terceiros quanto á tarifa, a ANP fixará o valor e a forma 
de pagamento, cabendo-lhe também verificar  se o valor acordado é compatível 
com o mercado (Art. 59, parágrafo  1o). Foi igualmente atribuida á ANP a tarefa 
de regular a preferencia  a ser atribuida ao proprietário das instalagóes para a 
movimentagáo de seus produtos, com o objetivo de promover a máxima 
utilizagáo da capacidade de transporte pelos meios disponíveis (Art. 59, 
parágrafo  2o). 

Em resumo, a PETROBRÁS passou a ter minimizado o poder de decidir 
sobre o uso de seus próprios ativos logísticos - o que, conforme se analisa 
posteriormente, significa redugáo de suas vantagens competitivas. Além do 
mais, o poder empresarial da PETROBRÁS nessa matéria foi minimizado em 
razáo do que se acha estabelecido no Art. 8o, item VI, que atribuí á ANP a 
incumbéncia de "estabelecer critérios para o cálculo de tarifas de transporte 
dutoviário e arbitrar seus valores nos casos e na forma previstos nesta Leí". 

ii) Informagoes sobre as Reservas: 

Nos termos do Art. 22: 

"O acervo tecnológico constituido pelos dados e 
informagoes sobre as bacías sedímentárias brasileiras é 
também considerado parte integrante dos recursos 
petrolíferos  nacionais, cabendo á ANP sua coleta, 
manutengáo e administragáo." 

O parágrafo  1o desse artigo náo deixa dúvida sobre a administragáo 
desse acervo: 
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"A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS transferirá  para a 
ANP as informagóes e dados de que dispuser sobre as 
bacias sedimentares brasileiras, assim como sobre as 
atividades de pesquisa, exploragáo e produgáo de petróleo 
ou gás natural, desenvolvidas em fungáo da exclusividade 
do exercicio do monopolio até a publicagáo desta Lei." 

Verifica-se, assim, que todo o esforgo para o conhecimento da geología e 
acumulagáo de reservas, (os investimentos substanciáis realizados, grandes 
riscos assumidos e também o desenvolvimento de metodología própria de 
pesquisa) realizado pela PETROBRÁS sáo retirados de sua propriedade e 
passam a estar dísponíveis para terceíros. Nem mesmo o valor dessa 
transferéncia  de conhecimento se permite á PETROBRÁS fixar e negociar, 
conforme se infere do parágrafo  2° do mesmo artigo 22, isto é: 

"A ANP estabelecerá critérios para remuneragáo á 
PETROBRÁS de custos relacionados com os dados e 
informagóes referidas  no parágrafo  anterior e que venham 
a ser utilizados pelas partes interessadas, com fiel 
abrangéncia ao disposto no artigo 117 da Lei n° 6.404, de 
1976." 

Note-se, ainda, por relevante, que o parágrafo  se refere  a custos, náo 
prevendo qualquer remuneragáo pelo risco incorrido. 

iii) Condicionamentos das Atividades em Curso 

As atividades em curso da PETROBRÁS passaráo a submeter-se a 
amarras adicionáis, náo previstas nos mesmos termos para outras empresas. 
Assim, conforme o Art.31: 

"A PETROBRÁS submeterá á ANP, no prazo de 3 (trés) 
meses da publicagáo desta Lei, seu programa de 
exploragáo, desenvolvimento e produgáo, com informagóes 
e dados que propiciem: 

I - o conhecimento das atividades de produgáo em cada 
campo, cuja demarcagáo poderá incluir urna área de 
seguranga técnica; 

II - o conhecimento das atividades de exploragáo e 
desenvolvimento, registrando, neste caso, os custos 
incorridos, os investimentos realizados e o cronograma dos 
investimentos a realizar, em cada bloco onde tenha 
definido prospectos." 
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O art. 33 e seu parágrafo  único apontam o grau de controle a que a 
PETROBRÁS será submetida, ou seja: 

"Art.33 - Nos blocos em que, quando do inicio da vigencia 
desta Lei, tenha a PETROBRÁS realizado descobertas 
comerciáis ou promovido investimentos na exploragáo, 
poderá ela, observada sua capacidade de investir, inclusive 
através de financiamentos, prosseguir nos trabalhos de 
exploragáo e desenvolvimento pelo prazo de 3 (trés) anos 
e, nos casos de éxito, prosseguir ñas atividades de 
produgáo. 

Parágrafo  Único - Cabe á ANP, após a avaliagáo da 
capacitagáo financeira da PETROBRÁS e dos dados e 
informagoes de que trata o Art. 31, aprovar os blocos em 
que os trabalhos requeridos neste artigo teráo 
continuidade." 

Conclui-se, desta forma, que a PETROBRÁS passou a ter novas 
instáncias aprobatorias de suas atividades empresariais, além das atuais que já 
sáo fortes, ou seja, do Ministério a que está vinculada e da Secretaria específica 
que controla as empresas estatais. Nos termos do projeto, também a ANP terá 
poderes para avaliar a capacidade financeira da PETROBRÁS para investir. 

Do ponto de vista da arregimentagáo de fundos para financiar suas 
atividades, igualmente se observa dispositivo restritivo. A combinagáo do caput 
do Art. 75 com seu parágrafo  único permite essa conclusáo, posto que: 

"Art. 75 - A Secretaria do Tesouro Nacional procederá ao 
levantamento completo de todas os créditos e débitos 
recíprocos da Uniáo e da PETROBRÁS, abrangendo as 
diversas contas de obrigagóes recíprocas e subsidios, 
inclusive os relativos á denominada Conta Petróleo, 
Derivados e Álcool, instituido pela Lei 4.452, de 5 de 
novembro de 1964, e legislagáo complementar, 
ressarcindo-se o Tesouro dos dividendos mínimos legáis 
que tiverem sido pagos a menos desde a promulgagáo da 
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

Parágrafo  Único - até que se esgote o período de transigáo, 
o saldo credor desse acertó de contas deverá ser liquidado 
pela parte devedora, ficando facultado á Úniáo, caso seja a 
devedora, liquidá-lo em Títulos do Tesouro Nacional". 

Portanto, ao mesmo tempo em que abre a perspectiva de regularizagáo 
dos débitos da Uniáo junto á PETROBRÁS, o legislador introduziu inovagáo 



125 

única nunca antes observada, obrigando a empresa a pagar dividendos mínimos 
retroativos desde 1976. Se ainda persistir saldo em favor da PETROBRÁS, a 
Uniáo poderá quitá-lo mediante a entrega de títulos. Em síntese, náo pode a 
PETROBRÁS ter como certa a entrada de recursos originários dessa fonte, para 
financiar parte dos investimentos programados. 

Em resumo, as regras introduzidas nos textos que regulam a atividade 
caracterizam potencial redugáo das vantagens comparativas acumuladas pela 
PETROBRÁS, em favor da entrada de novos competidores no mercado. Cabe 
indagar se essa entrada, mesmo que estimuladas as parcerias anunciadas entre 
os agentes privados e a Petrobrás, daráo conta do desejável acréscimo 
substancial de investimentos na atividade no curto ou médio prazo. Isto porque, 
por forga da cessáo obrigatória de conhecimento e instalagóes, há que aventar-
se a perspectiva de geragáo de conflitos que podem conduzir a incertezas e 
atrasos nos investimentos. Voltaremos ao ponto mais adiante, quando 
discutírmos os cenários possíveis decorrentes desse novo marco regulatório. 

5.3. Caracterizagáo do setor 

5.3.1. O setor na matriz energética brasileira 

Apesar do esforgo desenvolvido a partir dos anos 70, no sentido de 
ampliar o uso de novas fontes (álcool, por exemplo) e de estimular a 
conservagáo de energía, o petróleo continuou ocupando posigáo importante na 
matriz energética brasileira. O consumo brasileiro dos vários energéticos no 
período 1980/95 tem a dimensáo anotada na tabela seguinte. 

Tabela 4 
Consumo brasileiro de fontes primárias de energía -1980/95 

(em 1031 EP)n 

FONTES 1980 1985 1990 1995 
ENERGIA PRIMARIA NÁO RENOVÁVEL 60.605 66.801 72.914 78.087 
Petróleo 54.319 54.580 59.382 61.687 
Gás Natural 1.078 2.949 4.147 5.289 
Carváo Vapor 1.195 2.472 1.917 2.106 
Carváo metalúrgico 4.013 6.800 7.468 8.249 
Uránio 0 0 0 756 
ENERGIA PRIMÁRIA RENOVÁVEL 78.155 104.382 108.166 121.852 
Energía hidráulica 37.383 51.729 59.945 73.620 
Lenha 30.695 32.513 28.180 23.414 
Produtos de cana-de-agucar 9.082 18.576 17.937 21.987 
Outras 995 1.564 2.104 2.831 

TOTAL 138.760 171.183 181.080 199.939 
Fonte: Ministério das Minas e Energia, "Balango Energético Nacional," 1996. 
(*) tonelada equivalente de petróleo. 
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Percentualmente, a tabela anterior toma a seguinte configuragáo. 

Tabela 5 
Consumo brasileiro de fontes primárias de energía -1980/95 

(Em %) 
FONTES 1980 1985 1990 1995 

ENERGIA PRIMARIA NAO RENOVAVEL 43,7 39,0 40,3 39,1 
Petróleo 39,1 31,9 32,8 30,9 
Gás Natural 0,8 1,7 2,3 2,6 
Carváo Vapor 0,9 1,4 1,1 1,1 
Carváo metalúrgico 2,9 4,0 4,1 4,1 
Uranio 0,0 0,0 0,0 0,4 
ENERGIA PRIMARIA RENOVAVEL 56,3 61,0 59,7 60,9 
Energía hidráulica 26,9 30,2 33,1 36,8 
Lenha 22,1 19,0 15,6 11,7 
Produtos de cana-de-agucar 6,5 10,9 9,9 11,0 
Outras 0,7 0,9 1,2 1,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

Em relagáo á tabela anterior, é conveniente assinalar desde logo algumas 
observagóes para melhor situar as perspectivas do setor de petróleo e gás na 
economia brasileira. 

Inicialmente, conforme já referido,  o aumento expressívo dos produtos de 
cana-de-agúcar, decorrente do "Programa do Álcool-PROÁLCOOL" náo deve 
repetir-se no futuro em razáo de dois aspectos fundamentáis: a paralizagáo da 
produgáo de veículos movidos a álcool e o grande subsidio requerido por esse 
energético. 

Por seu turno, náo se pode esperar aumento importante da produgáo de 
carváo (mineral e vapor), posto que as reservas brasileiras desse minério sáo 
comprovadamente limitadas e de qualidade inferior  (altos teores de enxofre e de 
cinzas). 

As restrigóes, cada vez mais intensas, na exploragáo de recursos 
florestais, certamente limitaráo a participagáo da lenha no total das fontes 
primárias de energía. 

Abre-se, dessa forma, espago ainda maior para o petróleo e o gás natural, 
que atualmente respondem por aproximadamente 1/3 do total. 

Assim, pode-se esperar participagáo ainda maior do petróleo e do gás 
natural na matriz, especialmente porque em relagáo ao primeiro identifica-se 
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grande potencial para continuada expansáo das reservas na plataforma 
continental. Quanto ao gás natural, sua produgáo restrita tem impedido melhor 
posigáo na matriz, atualmente limitada a modestos 2%. 

A tendéncia á maior participagáo do gás natural ñas várias fontes de 
energía se comprova em outras economías de grau semelhante de 
¡ndustrializagáo e urbariizagáo, conforme se demonstra a seguir. 

Tabela 6 
Consumo de fontes primárias de energia -1980/95 

(Em %) 
FONTES DE ENERGIA EUA CANADÁ FRANQA ITALIA BRASIL 
DERIVADOS DE PETROLEO 

1970 47 57 64 69 39 
1980 56 52 62 61 52 
1993 49 42 55 50 47 

ELETRICIDADE 
1970 9 13 9 10 6 
1980 12 17 13 13 11 
1993 15 23 19 15 17 

CARVAO MINERAL 
1970 10 6 10 7 2 
1980 5 4 10 5 4 
1993 4 2 5 4 6 

GAS NATURAL 
1970 34 17 6 12 0 
1980 27 22 13 21 1 
1993 27 28 18 30 2 

OUTRAS 
1970 0 6 2 2 53 
1980 5 5 3 1 32 
1993 5 5 3 1 28 

Fonte: World Energy Council, "International Energy Data - 1993". 

Significa dizer que, tendo-se oferta regular satisfatória, a pregos 
competitivos, o gás natural pode ocupar posigáo mais expressiva na estrutura do 
consumo brasileiro de energia, sendo possível supor que atinja algo como 9,8% 
no ano 2.000, conforme estimativas da PETROBRÁS. Essa suposigáo é 
reforgada pela convicgáo de que o gás natural consitui caminho adequado para 
aumentar a oferta de eletricidade (vía implantagáo de termoelétricas) destinada a 
regularizar picos de demanda em grandes centros de consumo. É nessa 
perspectiva que se inscrevem os projetos de utilizagáo do gás da Bolivia, de 
Urucum e da Bacia de Campos. 
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5.3.2. Consumo de petróleo e gás natural 

5.3.2.1 - Petróleo  e Derivados 

Urna boa aproximagáo do consumo brasileiro de petróleo é dada pela 
carga processada ñas refinarias  da PETROBRÁS, dado que as refinarias 
privadas (IPIRANGA e MANGUINHOS) tém capacidade extremamente reduzida. 
A evolugáo dessa carga processada vai apresentada na tabela seguinte. 

Tabela 7 
BRASIL: Origem da Carga de Petróleo Processado 

ñas Refinarias  da PETROBRÁS -1990/95. 
Em 1.000 BPD 

ANOS PETROLEO PETROLEO TOTAL 
NACIONAL IMPORTADO 

1990 637 528 1165 
1991 626 503 1129 
1992 633 533 1166 
1993 636 534 1170 
1994 673 581 1254 
1995 710 510 1220 

Fonte: PETROBRÁS. 

Observa-se que, enquanto o consumo se expandiu á taxa média anual de 
0.93%, a carga de petróleo de produgáo nacional cresceu 2.2% ao ano no 
mesmo período. Em conseqüéncia, a participagáo nacional na carga total 
elevou-se de 54.7% em 1990 para 58.2% em 1995. 

A redugáo do coeficiente de importagáo reflete, básicamente, o resultado 
dos investimentos realizados na Bacia de Campos (produgáo em águas 
profundas), cuja participagáo no total produzido no País se ampliou de 62% em 
1990 para mais de 66% em 1995. 

Relativamente aos derivados de petróleo, o consumo brasileiro teve a 
dimensáo que se apresenta na tabela a seguir. 

Tabela 8 
BRASIL: Consumo de Derivados -1990/95 

ANOS GLP GASOLINA 
AUTOMOTIVA 

QUEROSENE DIESEL ÓLEOS 
COMB. 

NAFTA OUTROS TOTAL 

1990 156 153 59 424 185 140 65 1182 
1991 156 160 58 445 177 132 66 1194 
1992 161 165 55 456 185 137 66 1225 
1993 168 182 57 467 203 126 60 1263 
1994 172 207 57 482 207 171 70 1366 
1995 181 249 66 509 214 173 68 1460 

Fonte: PETROBRAS 
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Note-se, em relagáo á tabela anterior: 

• óleo diesel: 34,5% do total . Seu consumo cresceu á taxa anual de 3.7% 
e reflete as características brasileiras do transporte de carga, 
básicamente realizado por caminhóes. 

• gasolina automotiva: com 17% do total, seu consumo cresceu ao ritmo de 
10.2% no ano, refletindo a modesta expansáo do transporte de massa no 
País. 

«óleo combustível: representando 14,6% do total, teve o consumo 
expandido á taxa anual de 2.9%. Reflete a pouca expressáo do gás 
natural como combustível na matriz energética brasileira. 

• GLP: representando 12,4% do total, cresceu 3.0% ao ano entre 1990 e 
1995. Expressa, igualmente, a pouca expressáo do gás natural como 
combustível de uso doméstico e industrial. 

• NAFTA: representando 11.8%, teve expansáo anual média de 4,3%, 
como decorréncia do crescimento da produgáo de petroquímícos básicos. 

5.3.2.2 - Gás Natural 

O consumo brasileiro de gás natural se confunde, de certo modo, com a 
própria produgáo que vai anotada a seguir. 

Tabela 9 
BRASIL: Produgáo de Gás Natural 

ANOS (1.000 m3/dia) 
1990 17.235 
1991 18.108 
1992 19.145 
1993 20.268 
1994 21.250 
1995 22.210 

Fonte: PETROBRAS 

Apesar da taxa de expansáo anual, da ordem de 5,2%, o volume ainda 
apresenta dimensóes relativamente modestas. Isso porque a produgáo de gás 
natural se dá, básicamente, associada ao petróleo extraído. Essa característica 
será próximamente alterada de forma significativa com o gasoduto Bolívia-Brasil 
e com o projeto da Regiáo de Urucum. 
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5.3.3. Mercado projetado 

A estimativa do mercado futuro de derivados de petróleo e gás natural 
constituí matéria complexa, requerendo visáo prospectiva acerca do 
comportamento da economía como um todo e das tendéncias de uso de 
energéticos em cada um de seus segmentos. A PETROBRÁS, por isso mesmo, 
mantém equipe especializada permanentemente envolvida nessa tarefa, seja 
elaborando e revendo os cenários macro-económicos, seja estudando os vários 
setores usuários, inclusive mediante pesquisa de campo. 

Dado ser esta urna informagáo estratégica para a empresa, náo se pode 
pretender acesso ás bases das projegóes sobre as quais a PETROBRÁS vem 
programando sua atuagáo no futuro, especialmente tendo em vista as recentes 
alteragóes no regime do monopolio, as quais podem estimular a entrada de 
competidores no mercado. Assim, julgou-se suficiente reproduzir neste estudo -
para fins meramente indicativos - as projegóes divulgadas em 1995 (" SISTEMA 
PETROBRÁS - FATOS, DADOS E PERSPECTIVAS"), com os ajustes que seráo 
explicitados. 

No referido  estudo as projegóes sáo apresentadas para o ano 2.005 
segundo trés cenários; adotar-se-á o cenário intermediário, supondo-se que 
entre 1994 (ano base) e 2.000 as taxas anuais de crescimento sejam iguais ás 
adotadas para o período 1994/2005. Nos casos específicos de nafta 
petroquímica, gás natural e óleo combustível, adotou-se o seguinte 
procedimento: 

a) nafta: necessidades efetivas derivadas da produgáo prevista para 
as trés centráis petroquímicas em operagáo no País; 

b) gás natural: suposigáo de que o consumo estará condicionado pela 
oferta possivel; 

c) óleo combustível: mesmo nivel de 1995, em fungáo da substituigáo 
a ser efetivada com a expansáo do uso do gás natural. 

Em conseqüéncia dessas hipóteses simplificadoras, o consumo brasileiro 
dos principáis derivados de petróleo e gás natural no ano 2.000 apresentaria as 
dimensóes anotadas na tabela seguinte. 



131 

Tabela 10 
BRASIL: Consumo Projetado de Derivados 

de Petróleo e Gás Natural - 2.000 

Consumo (1.000 BPD) 
PRODUTOS Efetivo - 1995 Projetado-2.000 Crescimento (%) 

GLP 181 205 13,2 
Gasolinas 249 400 60,6 
Nafta Petroquímica.... 173 220 27,2 
Óleo Diesel e Querosene de Aviagáo 575 698 21,4 
Óleo Combustível 214 214 -

Outros 68 78 14,7 
TOTAL 1.460 1.815 24,3 

Gás Natural(milhóes de m3/dia) 22 3 2 ( i ) 45,4 
Fonte: PETROBRAS 
(1) Sem considerar  o gás de Urucum. 

Conforme destacado pela PETROBRÁS no estudo referido  ("SISTEMA 
PETROBRÁS - FATOS, DADOS E PERSPECTIVAS", Rio, outubro de 1995): 

-continuaría havendo rápida expansáo da demanda de derivados de 
petróleo relacionados ao transporte, em razáo do crescimento da 
economía brasileira; 

- o refino de petróleo no País continuaría condicionado pelo óleo diesel, 
como conseqüéncia da predomináncia desse produto na estrutura de 
demanda de derivados; 

-realizagáo das expectativas de melhor posigáo do gás natural no 
mercado global de energéticos. 

5.4. A posigáo da Petrobrás  no setor 

5.4.1. Estratégia geral 

É possível identificar com clareza a estratégia formulada pela 
PETROBRÁS no sentido de pretender consolidar a lideranga conquistada pela 
empresa no setor. Sintéticamente: 

a) aproveitar o potencial identificando no "offshore",  de modo a ampliar 
significadamente a produgáo de petróleo bruto a custos decrescentes 
de extragáo; 

b) aproveitar o potencial identificado no "off  shore"  em lámina 
d'água superior a 1.000 metros, utilizando tecnología em 
desenvolvimento; 
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c) modernizar e expandir o parque de refino (de modo a acompanhar a 
evolugáo do consumo) a custos incrementáis decrescentes, com 
concomitante elevagáo da qualidade dos derivados produzidos; 

d) continuar empreendendo forte esforgo em P & D, especialmente no 
CENPES; e 

e) continuar modernizando as técnicas gerenciais. 

Essa estratégica está amparada em dois aspectos básicos, a saber: no 
Brasil, as grandes concentragóes de petróleo e gás natural estáo localizadas na 
plataforma continental, cobertas por láminas d'água de grande profundidade; o 
petróleo brasileiro apresenta características especiáis (óleo pesado), requerendo 
unidades produtivas campatíveis para o seu refino, a ampliagáo das refinarias 
existentes e a construgáo de novas capazes de processá-lo. 

5.4.2. Indicadores operacionais e eficácia dos investimentos 

Nos termos divulgados por fontes internacionais especializadas, a 
PETROBRÁS logrou acumular importante acervo operacional e tecnológico. 
Com base nesse ativo a empresa pretende manter a lideranga no mercado 
brasileiro, assegurando, por outra parte, capacidade de organizar e implantar os 
projetos prioritários definidos. 

Com efeito, nos primeiros anos da década corrente a empresa conquistou 
as seguintes posigoes, conforme assinalado por "Petroleum Intelligence Weekly," 
"Fortune" e "Oil and Gas Journal": 

• primeira empresa, em ámbito mundial, na tecnología de águas profundas 
e única empresa de petróleo com experiéncia de mais de urna década 
nessa atividade; 

• segunda empresa entre as que mais descobriram petróleo no período 
1984/93; 

• décima empresa em capacidade de refino; 

• décima primeira empresa em investimento na exploragáo e produgáo; 

• décima segunda empresa em volume de vendas de derivados de 
petróleo; 

• décima quinta empresa em reservas de petróleo; 

• décima sétima empresa entre as maiores companhias de petróleo e a que 
mais ganhou posigáo relativa entre 1987 e 1992; 
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• décima oitava empresa de petróleo em faturamento; 

• décima nona empresa em produgáo de petróleo. 

Confrontada com as principáis empresas privadas de petróleo, a 
PETROBRÁS apresentava, em 1994, confortável posigáo em reservas e na 
relagáo reservas/produgáo, conforme se demonstra na tabela seguinte. 

Tabela 11 
Comparagáo entre as Reservas de Óleo 

e Relagáo Reservas/Produgáo  -1994 

EMPRESA 
RESERVAS DE ÓLEO 

(Bilhóes Barris) 
RELAQAO ENTRE 

RESERVAS E PRODUQÁO 
(Anos) 

PETROBRÁS. 4,1 16,8 
RD/SHELL 9,1 11,7 
EXXON 6,6 10,8 
BP 6,5 14,4 
MOBIL 3,3 10,9 
CHEVRON 4,2 12,1 
ARCO 2,5 9,9 
TEXACO 2,7 10,1 
AMOCO 2,2 9,0 
CONOCO 1,7 10,7 
PHILLIPS 1,0 7,8 
UNOCAL 0,8 8,5 

Fontes: PETROBRAS e "PETROLEUM INTELLIGENCE WEEKLY" 

Em fins de 1994, conforme divulgado pela própria empresa, a 
PETROBRÁS dispunha do seguinte principal acervo: 

• Exploragáo e Produgáo: 

•• Sondas de perfuragáo:  11 terrestres e 8 marítimas 

••Sistemas marítimos de produgáo: 17 plataformas flutuantes, 77 
plataformas fixas, 2 plataformas em construgáo. 

•• Pogos produtores em operagáo: 6187 terrestres e 648 marítimos 

• Refino de Petróleo: 10 retinarías e 1 fábrica de asfalto, com capacidade 
de 1.531.000 barris por dia. 

• Processamento de Gás Natural: 11 unidades de processamento 
(UPGN's). 
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• Xisto Betuminoso: 1 módulo de 4.000 barris por dia. 

• Transporte e Armazenagem: 78 navios com capacidade de 5,6 milhóes 
de toneladas brutas; 6.009 km de oleodutos; 3.937 km de gasodutos; 
2.056 km de dutos em construgáo; 10 termináis marítimos. 

• Pesquisa e Desenvolvimento: centro de pesquisa com área de 75.274 
m2, 1.656 técnicos, 710 patentes requeridas e 289 patentes 
concedidas. 

• Distribuigáo: 86 bases de distribuigáo. 

Note-se, por relevante para os fins estratégicos, que o centro de 
pesquisas de empersa conta com aproximadamente 210 pós-graduados, sendo 
30 doutores (principalmente geólogos e geofísicos). 

Alguns indicadores adicionáis ajudam a melhor compreender a 
capacidade acumulada na empresa para empreender o programa de 
investimentos anunciado: 

1. tem obtido sucesso na taxa de reposigáo de suas reservas, bem 
superior á das empresas intemacionais. No período 1992/94 essa taxa 
foi de 269%, contra 118% da média internacional, conforme revelado 
pelo BANCO PATRIMONIO DE INVESTIMENTOS e SALOMON 
BROTHERS INC.. O custo de reposigáo de suas reservas, por outro 
lado, tem sido históricamente de US$2.3 por barril de petróleo 
equivalente, bem inferior  aos US$ 5.5 por barril equivalente incorridos 
em média pela industria internacional; 

2. nos trés últimos anos o custo para descobrir e desenvolver novos 
campos de óleo e gás natural pela PETROBRÁS ficou em torno de US$ 
2.3 por barril equivalente, em contraste com os seguintes níveis dos 
grandes mundiais: US$ 4.6 - CHEVRON, US$ 5.5 - EXXON, US$ 7.1 -
REPSOL, US$ 3.9 - MOBIL e US$ 6.2 - ROYAL DUTCH. 

O panorama anteriormente descrito autoriza afirmar  que a PETROBRÁS 
dispóe das bases suficientes para implementar seu programa de investimentos 
numa rota de custos decrescentes. 

A estratégia desenvolvida pela PETROBRÁS ao longo dos anos resultou 
na conquista de rendimentos crescentes, conforme os indicadores já apontados. 
A gestáo empresarial permitiu a redugáo de seus custos médios unitários, 
amparada em desenvolvimento tecnológico, modernizagáo de instalagóes e 
expansóes marginais de capacidade. 
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Tendo-se em conta a evolugáo recente dos custos médios unitários de 
produgáo de óleo, o desempenho da empresa confirma a expressiva redugáo no 
período 1989/94: 

Tabela 12 
PETROBRÁS: Evolugáo dos Custos de Produgáo de Petróleo - 1989/94 

(em US$/barril) 
ITENS DE CUSTO 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

CUSTO DE PRODUQAO 14,0 13,96 12,19 12,34 12,43 11,87 
PESQUISA TECNOLÓGICA 0,28 0,18 0,30 0,21 0,26 0,29 
"OVERHEAD" TOTAL 0,87 0,85 1,14 0,98 1,04 1,03 
CUSTO FINANCEIRO 1,13 0,92 0,79 0,40 0,27 0,22 
CUSTO TOTAL 16,28 15,91 14,42 13,93 14,00 13,41 
"ROYALTIES" 0,46 0,62 0,54 0,39 0,43 0,47 
CUSTO FINAL 16,74 16,53 14,96 14,32 14,43 13,88 

Fonte: PETROBRÁS 

Nesse custo médio unitário acham-se incluidos o custo operacional, a 
amortizagáo dos investimentos em exploragáo e produgáo, os custos com 
pesquisa tecnológica, overhead,  financeiros e royalties. 

Na área de refino o panorama náo é diferente. Dado que a empresa conta 
com parque de refino de dimensóes apreciáveis (10 refinarias),  submetidas 
permanentemente a programas de manutengáo e modernizagáo (a maioria délas 
em escala internacional e dotadas de ampio escopo produtivo), os custos 
unitários de refino sáo passíveis de redugáo, conforme se assinala: 

Tabela 13 
PETROBRÁS: Evolugáo dos Custos Médios do Refino - 1989/94 

(em US$/barril) ITENS DE CUSTO 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ENCARGOS 0,21 0,16 0,16 0,18 0,17 1,16 
SERVIQOS DE TERCEIROS 1,42 1,11 0,97 1,14 0,68 0,44 
PESSOAL 2,00 1,53 1,72 1,69 1,87 1,54 
MATERIAIS 0,27 0,32 0,42 0,48 0,65 0,48 
AMORTIZAQAO E OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,18 
TOTAL 3,90 3,12 3,27 3,49 3,50 2,80 

Fonte: PETROBRÁS 

Nos termos de nota explicativa da PETROBRÁS (ver "Sistema Petrobrás -
Fatos, Dados e Perspectivas", pág. 124); 

" O custo operacional de refino da PETROBRÁS situou-se 
na faixa de US$ 2,80 por barril a US$ 4,00 por barril, no 
período 1985/1994, em moeda de dezembro de 1994. 
Trata-se de um custo de referéncía  na medida em que os 
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custos operacionais da PETROBRÁS sáo incorridos em 
moeda circulante no Brasil. A valorizagáo do Real frente ao 
dólar elevou os valores expressos na base monetária 
considerada. 

Para efeito de comparagáo, foram levantados os custos 
operacionais de refinarias  nos Estados Unidos. Segundo a 
revista especializada Oil and Gas Journal, estes custos, em 
moeda corrente, situaram-se entre US$ 2,5 por barril a US$ 
3,2 por barril para os anos de 1922 a 1994, enquanto o 
custo médio da PETROBRÁS foi de US$ 2,34 por barril 
neste mesmo período. Assim, a PETROBRÁS opera com 
patamar de custo compativel com o mercado mais 
competitivo de toda a indústria do petróleo, que é o 
mercado norte-americano." 

Em relagáo ao futuro essa vantagem pode ainda ser aproveitada, até que 
o consumo justifique a implantagáo de novas refinarias.  Isso porque as 
expansóes de capacidade do parque de refino requerem investimento médio 
unitário bem inferior  ao exigido na implantagáo de refinaria  inteiramente nova. 

5.4.3. Desempenho económico-financeiro recente 

5.4.3.1  -  Principáis  Indicadores 

Os principáis indicadores económico-financeiros da PETROBRÁS dáo 
bem a medida das dimensóes da empresa, cujo faturamento já atinge quase R$ 
27 bilhoes no conceito de Faturamento Bruto ou R$ 18 bilhoes no conceito de 
Faturamento Líquido. A evolugáo desses indicadores em anos recentes é 
apresentada na tabela seguinte. 

Tabela 14 
PETROBRÁS: Evolugáo do Faturamento Consolidado -1993/96 

(R$ milhoes) 
1993 1994 1995 1996 

Vendas Brutas 20.714 21.554 21.531 26.895 
Vendas Líquidas 14.497 14.681 14.748 18.166 
Fonte: PETROBRÁS - Relatónos Anuais 

O Patrimonio Líquido da empresa, por sua parte, atingíu quase R$ 20 
bilhoes, conforme se demonstra: 
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Tabela 15 
PETROBRÁS: Evolugáo do Patrimonio Líquido Consolidado -1993/96 

(R$ milhóes) 
ANOS PATRIMONIO LÍQUIDO 
1993 14.989 
1994 15.951 
1995 19.666 
1996 19.975 

Fonte: PETROBRAS - Relatónos Anuais 

Observa-se, assim, que a PETROBRÁS tem conseguido, ao longo dos 
anos recentes, manter volume de Faturamento Líquido anual semelhante ao 
valor de seu Patrimonio Líquido, o que constituí desempenho notável em razáo 
de atuar em setor produtor de "commodities" altamente denso em capital. 

A dimensáo dos valores apresentados permite alavancar recursos 
apreciáveis, náo obstante a taxa de lucro relativamente modesta, que tem a ver 
básicamente com a parcela do prego apropriada pela empresa. 

Tabela 16 
PETROBRÁS: Evolugáo da Taxa de Lucro -1993/96 

R$ milhoes RELACOES (%) 
ANOS PATRIMONIO VENDAS LUCRO 

LÍQUIDO LÍQUIDAS LÍQUIDO 3/1 3/2 
(1) (2) (3) 

1993 14.989 14.497 fl1Q 
U 1 \J 

C E c c 
1994 15.951 14.681 1.212 7,6 8,2 
1995 19.666 14.748 564 2,9 3,8 
1996 19.975 18.166 669 3,3 3,7 

Fonte: PETROBRÁS - Relatónos Anuais 

Relativamente á parcela do prego ao consumidor apropriada pela 
PETROBRÁS, nota-se queda acentuada desde 1985, quando era de 
aproximadamente 60% (aplicados sobre US$/BBL de dez. de 1994), até atingir 
menos de 20% em dez. de 1994. De acordo com o Decreto-Lei 1.599/77, 
conforme informado pela PETROBRÁS, em 1994 a empresa deveria ter 
recebido o equivalente a US$ 23,55/barril processado, posto refinaria,  tendo 
recebido apenas US$ 18,08/barril. 

A administragáo financeira da empresa tem permitido a realizagáo dos 
investimentos com nivel de endividamento aceitável, conforme a seguir se 
apresenta para o período 1993/96, mas num quadro de relativa inseguranga. 
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Tabela 17 
PETROBRÁS: Investimentos e Grau de Endividamento -1993/96 

(US$ milhóes) 
DISCRIMINAQÁO 1993 1994 1995 1996 

I -Investimentos (R$milhóes) 2.541 2.560 2.908 3.385 
• Exploragáo e produgáo 1.864 1.798 1.619 1.956 
• Refino 260 229 403 687 
• Transporte 286 209 583 429 
• Subsidiárias - - - -

• Outros 208 247 303 313 
II - Endividamento (%): 41 35 36 43 

• Recursos Próprios 59 65 64 57 
• Recursos de Terceiros 41 35 36 43 

Fonte: PETROBRÁS - Relatónos Anuais 

O grau de endividamento e/ou a capacidade de investir da PETROBRÁS 
poderiam ter alcangado posigáo bem mais favorável,  desde que o Governo 
Federal mantivesse em dia suas relagóes com a empresa. Com efeito, a 
empresa acumulou contas a receber do Tesouro Nacional nos seguintes 
montantes. 

Tabela 18 
PETROBRÁS: Valores a Receber do Tesouro Nacional -1993/96 

(R$ milhóes no final do ano) 
ORIGEM DO CREDITO 1993 1994 1995 1996 

• Conta Petróleo 
• Conta Álcool 

TOTAL (1) 

2.636 
835 

3.417 

2.457 
1.256 
3.438 

2.527 
3.151 
6.547 

3.464 
4.242 
7.921 

Fonte: PETROBRAS 
(1) - incluí outros créditos 

5.4.3.2.  A Questáo  das  Fontes  de  Financiamento 

A PETROBRÁS tem utilizado diferentes modalidades de crédito além do 
auto financiamento (aplicagáo da caixa gerada), para financiar suas atividades. 
Até 1993, em decorréncia de seus déficits sistemáticos de caixa, recorreu a 
operagóes de "relending"  e a linhas de créditos externo de curto prazo, 
básicamente para adiar o dispendio em divisas com as compras externas de 
petróleo. 

Os créditos para as compras externas de petróleo continuaram a reduzir-
se em anos recentes, coincidindo com o aumento das necessidades de 
investimentos; em conseqüéncia, a empresa recorreu a operagóes especiáis de 
crédito junto ao Banco Central, Banco do Brasil e BNDES e ao mercado 
internacional de capitais. A tabela seguinte apresenta a posigáo dos 
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financiamentos e linhas de crédito no final do ano, destacando-se a posigáo 
expressiva que passou a assumir o endividamento de curto prazo na estrutura 
de fundos da empresa. 

Tabela 19 
PETROBRÁS: Linhas de Créditos e Financiamentos 

(Posigáo em 31 de dezembro) 
US$ milhoes 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 
CURTO PRAZO 2.467 2.995 2.514 2.686 3.944 5.704 
LONGO PRAZO 1.490 1.241 2.017 2.319 1.662 2.819 

TOTAL 3.957 4.286 4.531 5.005 5.606 8.523 
Fonte: PETROBRAS 

O equacionamento das fontes de recursos constituí um dos aspectos 
relevantes a ser enfrentado pela empresa para cumprir seu programa de 
investimentos nos anos seguintes. 

5.5. INVESTIMENTOS 

5.5.1. O programa plurianual - 1996/99 

O Programa Plurianual de Investimentos da PETROBRÁS, segundo os 
seus principáis blocos, tem a seguinte configuragáo para o período 1996/99: 

Tabela 21 
PETROBRÁS: Programa de Investimentos -1996/99 

(em US$ milhoes) 
AREAS 1996 1997 1998 1999 TOTAL 

HOLDING: 2.979 4.591 3.989 4.125 15.684 
Exploragáo 671 725 770 827 2.993 
Desenvolvimento da Produgáo 990 1.683 1.412 1.546 5.631 
Refino 618 1.190 1.117 1.185 4.110 
Termináis e Dutos 366 686 486 370 1.908 
Transporte Marítimo 24 137 41 26 228 
Outras 310 171 163 171 815 
Subsidiárias: 325 354 371 337 1.387 
TOTAL 3.304 4.945 4.360 4.462 17.071 

Fonte: PETROBRAS 

A tabela reflete a estratégia definida, sendo possível observar que os trés 
blocos fundamentáis para reforgar  a lideranga da empresa no setor deveriam 
absorver os montantes mais expressivos de recursos, a saber: exploragáo, 



140 

17,5%; desenvolvimento da produgáo, 33,0%; refino, 24,1%; termináis e dutos, 
11,2%. 

Dado que a PETROBRÁS náo mais detém, legal ou constitucionalmente, 
a exclusividade na execugáo do monopolio da Uniáo em petróleo e gás natural 
(que agia como barreira á entrada), esse papel pode ser desempenhado na 
prática conforme consiga executar os projetos relacionadas em seu programa 
plurianual. 

O esforgo programado de investimento, entretanto, tem dimensóes 
apreciáveis se comparando aos anos anteriores da década de 1990, ou seja: 

Média anual 
(US$ milhóes) 

Realizado 
1990/94 2.224 
1995/96 3.064 
Programado 
1997/99 4.589 

Significa dizer que a PETROBRÁS programa executar investimentos 
médios anuais, no período 1997/99, cerca de 106% superiores aos que realizou 
no período 1990/94 ou quase 50% superiores aos realizados no período 
1995/96. 

Essa significativa expansáo dos investimentos torna ainda mais crítica a 
capacidade de contar com fontes firmes de recursos, sendo essa urna questáo 
crucial, especialmente porque á empresa náo tem sido permitido equacionar os 
fundos em montantes suficientes, conforme ocorreu em 1996 quando a frustagáo 
se situou em algo como 7%. 

5.5.2. Urna estimativa dos efeitos dos investimentos do Programa 
Plurianual sobre a Balanga Comercial do Setor 

Tém sido crescentes, em anos recentes, os dispéndios líquidos em 
divisas com as importagóes brasileiras de petróleo e derivados, apesar dos 
esforgos realizados para aumentar a produgáo nacional. As importagóes anuais 
líquidas, apontadas na tabela seguinte, revelam ter-se saído do nivel de US$ 
3.980 milhóes em 1993 para US$ 6.083 milhóes em 1996. 



141 

Tabela 22 
BRASIL: Dispéndio Líquido de Divisas com a Importagáo de Petróleo 

e Derivados -1993/96 

(US$_milhóes) 
DISPENDIO RECEITA CAMBIAL DISPENDIO LIQUIDO 

COMA COM A COM A COMA COMA COMA 
ANOS IMPORTA IMPORTA TOTAL EXPORTA EXPORTA TOTAL IMPOR IMPOR TOTAL 

QAO DE 
ÓLEO 

QAO DE 
DERIVADOS 

QAO DE 
ÓLEO 

QAO DE 
DERIVADOS 

TAQAO 
DE 
ÓLEO 

TAQAO 
DE 
DERIVA 
DOS 

1993 2.387 2.456 4.843 - 863 863 2.387 1.593 3.980 
1994 2.685 2.045 4.730 - 799 799 2.685 1.246 3.931 
1995 2.707 2.448 5.155 27 474 501 2.680 1.974 4.654 
1996 3.666 2.946 6.612 13 516 529 3.653 2.430 6.083 

Fonte: PETROBRÁS - Relatónos Anuais. 

Pode-se observar ter havido no período movímentados simétricos 
negativos de intensidade semelhante: 36,5% de acréscimo em valor da 
importagáo de petróleo e derivados, contra 38,7% de redugáo das exportagóes 
desses mesmos produtos. Em conseqüéncia, dada a base significativamente 
superior das importagóes, o dispéndio líquido em divisas acusou aumento de 
52,8%. 

Esse expressivo acréscimo das importagóes líquidas de petróleo e 
derivados é tido como resultante de associagáo dos seguintes principáis fatores: 

i) - menor investimento anual da PETROBRÁS em relagáo ao 
nivel desejável; 

ii) - aumento expressivo do consumo decorrente da implantagáo 
do "PLANO REAL"; e 

¡ii) - aumento dos pregos intemacionais de petróleo e derivados 
em 1996. 

As importagóes de petróleo e derivados no total das importagóes 
brasileiras, declinantes de 1993 a 1995, voltaram a crescer em 1996, 
especialmente em razáo do aumento de pregos verificado no mercado 
internacional. Em conseqüéncia, as importagóes de petróleo e derivados 
naquele ano totalizaram US$ 6,6 bilhóes, representando 12,4% da pauta de 
importagáo. 
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Tabela 23 
BRASIL: Importagóes de Petróleo e Derivados 

e Importagóes Totais -1993/96 

ANOS 
IMPORTAQÓES (US$ milhoes) PARTICIPAQAO 

DE (1) EM (2) (%) ANOS PETRÓLEO 
DERIVADOS 

TOTAIS 
PARTICIPAQAO 

DE (1) EM (2) (%) 

1993 4.843 25.600 18,9 
1994 4.730 33.200 14,2 
1995 5.155 47.700 10,4 
1996 6.612 53.300 12,4 

Fontes: PETROBRÁS e BANCO CENTRAL DO BRASIL 

O programa de investimentos no setor, até aqui exclusivamente 
representado pela agáo da PETROBRÁS, assume portanto grande expressáo do 
ponto de vista de sua contribuigáo na Balanga Comercial. Seria desejável que 
esse programa de investimentos pudesse ser ampliado e acelerado. 

O programa de investimentos, cujos projetos principáis estáo indicados 
nesta segáo do relatório, proporcionaría importante impacto do ponto de vista de 
divisas. Á mensuragáo desse impacto foi calculada tendo por base as seguintes 
metas, de certo modo conservadores: 

a) - acréscimo de extragáo de óleo de aproximadamente 600.000 BPD; 

b) - acréscimo de produgáo de gás natural equivalente a aproximadamente 
85.000 BPD de petróleo; 

c) - acréscimo da capacidade de refino de aproximadamente 400.000 BPD. 

Tomar-se-á neste exercicio os pregos médios recentes e adotar-se-á a 
suposigáo simplificada de que o gás natural possa ser comparado aos derivados 
de petróleo para fins de valorizagáo. Assim sendo, tem-se: 

Tabela 24 
BRASIL: Estimativa do Impacto Favorável Divisas 

com o Programa de Investimentos da Petrobrás  - 2.000 

SEGMENTOS QUANTIDADE 
(BPD) 

VALOR 
UNITÁRIO 
(US$/barril) 

VALOR 
GLOBAL 

(US$ milhóes/ano) 
Produgáo Adicional de Petróleo 600.000 20 4.380 
Produgáo Adicional de Gás Natural 85.000 25 776 
Capacidade Adicional de Refino 400.000 25 3.650 

TOTAL - - 8.806 
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Significa dizer que, caso os investimentos forem  executados ñas 
dimensdes programadas o país estaría economizando no ano 2.000, nada 
menos que US$ 8,8 bilhoes com a importagáo de petróleo e derivados, 
equivalentes a cerca de 1% do PIB. (Note-se, demais, que na tabela anterior 
náo está incluido o impacto favorável de outros projetos do programa plurianual 
de investimentos, tais sáo os casos da produgáo de MTBE, propeno e eteno). Se 
a economía e o consumo de petróleo e derivados crescerem de forma 
moderada, é provável que a balanga comercial brasileira do setor no ano 2000 
venha a ser bem menos déficitária do que em 1996. 

5.5.3. A contengáo de investimentos em 1990/97: um desperdicio 

No capítulo introdutório apresentaram-se as taxas de investimento como 
porcentagem do PIB, desde os anos 70. Como se viu, as taxas relativas aos 
anos 90 correspondem menos da metade das que se observaram ñas décadas 
de 70 e 80. 

Nos dados apresentados na tabela 20 (a pregos constantes de abril de 
1997) observa-se que ao longo dos anos 90 os valores absolutos apresentam 
ligeira tendencia á queda, mantida mesmo durante durante a ¡nstauragáo da 
reforma na organizagáo setorial. Em média, no quinquenio 1990-94 o valor dos 
investimentos alcangou US$ 3,2 bilhoes, declinando ligeramente para urna 
média de US$ 3,0 bilhoes no trienio 1995-97. Para efeito de comparagáo, é 
interessante mencionar que nos anos setenta o valor médio anual dos 
investimentos alcangou US$ 4,1 bilhoes e que nos anos oitenta atingiu US$ 6,2 
bilhoes. 

Tabela 25 
PETROBRÁS:lnvestimentos Consolidados 

em Petróleo e Gás Natural -1990/96 

(Pregos constantes, de abril de 1997)a' 
ANOS VALOR 

(US$ milhóes) 
1990 2736 
1991 3517 
1992 3660 
1993 3452 
1994 2791 
1995 3094 
1996 3052 
1997 2925 

Fonte: PETROBRÁS 
a/ Valores em dólares obtidos a partir  de dados em reais constantes de abril de 1997 
transformados  em dólares á taxa de cámbio desse més 
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Parte da queda verificada nos anos 90 em relagáo ás décadas anteriores 
é "virtuosa", porque corresponde ao fato de que a Petrobrás está agora colhendo 
os frutos dos ampios investimentos realizados no passado em pesquisa, 
prospecgáo, transportes, etc. Mas a queda foi além do que se faz necessário 
para que os referidos  frutos sejam colhidos em sua plenitude, e corersponde em 
parte também á política governamental de contengáo de investimentos ñas 
empresas estatais, que tem atingido fortemente a Petrobrás. 

A contengáo representa um desperdicio, por duas razoes 
complementares. Primeiro, porque significa abrir mao da obtengáo de divisas de 
até 1% do PIB, de acordo com a estimativa realizada na sub-segáo anterior. 
Segundo, porque, como se mostrou no capítulo 4, a Petrobrás vive urna de suas 
etapas mais promissoras. Encontra-se em fase de rendimentos crescentes 
(Tabelas 12 e 13), exatamente porque está fazendo uso de ampios 
investimentos realizados no passado. Ademais, entre as grandes empresas 
mundiais de Petróleo é a que tem a maior relagáo entre reservas e produgáo 
(Tabela 11), o que oferece pespectivas de ganhos extensíveisa um híorizonte 
temoral razoável. 

Urna boa idéia do desperdicio é dado pelos números que se seguem. O 
programa Plurianual de Investimentos corresponde em sua totalidade, a meros 
0,5% do PIB ao ano durante quatro anos, em média, mas permite alcancar no 
ano 2000 urna produgáo de petroleo mais que 60% superior á de 1995 e urna 
capacidade de refino mais que 30% superior á desse ano. Isto significa urna 
relagáo produto-capital marginal na indústria petroleira espetacularmente elevada, 
quando comparada ao histórico do setor no Brasil. Em fase de necessidade de 
divisas como a que vive o Brasil do Plano Real, conter investimentos nessa etapa 
virtuosa por que passa o setor constituí um equívoco.Observe-se que a exigencia 
de adigáo nos investimentos para que estes alcancem o nivel "ótimo" é 
relativamente pequeño, correspondendo a urna elevagáo de cerca de US$ 1,5 
bilhoes ao ano, ou algo como 0,15% do PIB. 

5.5.4. Determinantes da contengáo dos investimentos. e perspecivas 
quanto ao relaxamento das restrigóes 

As mudangas ñas regras de organizagáo da indústria do petróleo ainda 
nao surtiram efeitos tangíveis em termos de aporte de capitais privados ao 
setor. Assim, o ritmo e dimensóes dos investimentos estiveram durante toda a 
década condicionados á característica de "quase-firma" imposta á empresa 
estatal, apesar e em contradigáo com a sua natureza de empresa de capital 
aberto. Dessa forma, a PETROBRÁS náo teve liberdade para praticar pregos de 
mercado, condigáo básica para maximizar sua capacidade de auto-financiar-se. 

Em paralelo, foram-lhe atribuidas missóes típicas de governo, destinadas 
a suportar financeiramente a compra de álcool e a unificagáo de pregos de 
derivados de petróleo em todo o territorio nacional, acumulando por essa via 
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créditos junto ao Tesouro Nacional que totalizaram, até 31.12.1996, cerca de R$ 
8 bilhóes. 

De diferentes formas o governo conteve a PETROBRÁS em suas 
pretensóes investidoras. Cortou valores ñas autorizagóes de investimento que a 
SEST concede a empresas públicas, controlou pregos e, até recentemente, 
negou á empresa o recurso ao mercado acionário e ao endividamento junto a 
entidades oficiáis de crédito. 

Esses condicionantes determinaram o nivel relativamente baixo dos 
investimentos vis-á-vis as oportunidades identificadas e as necessidades 
projetadas. 

A recuperagáo do atraso, conforme se pode depreender de 
pronunciamentos públicos, é esperada pela vía das parcerias com o setor 
privado - com base no novo marco regulatorio. 

Projetos independentes do setor privado a partir de 1998 ainda 
constituem grande incógnita, acreditando-se que iráo preferir  a via da parceria 
com a empresa estatal. Isso porque os grupos privados dispostos a investir no 
setor, amparados no novo marco regulatorio, provavelmente tentaráo minimizar 
os riscos de urna situagáo inteiramente nova, já que, em parceria com a 
PETROBRÁS: 

1o) estariam aplicando em projetos exaustivamente estudados e 
detentores de mercado garantido; 

2o) estariam dispondo de acesso garantido a toda a logística operacional 
da empresa estatal; 

3o) estariam minimizando o aporte de recursos próprios em comparagáo 
com investimentos de sua responsabilídade exclusiva; e 

4o) estariam absorvendo, sem custos para o seu desenvolvimento, a 
experiéncia da PETROBRÁS no trato das questóes que caracterizam 
o mercado brasileiro. 

O novo marco regulatorio, que ainda náo apresenta experiéncia de sua 
operacionalidade, e as razóes anteriormente expostas, configuram um quadro 
pouco claro para projegóes. Pode-se no máximo afirmar  ser provável que náo 
venham a ocorrer no curto prazo investimento privado autónomo de grande porte 
no setor, senáo o surgimento de parcerias com a PETROBRÁS. Sendo assim, 
pelo menos ao longo do restante dos anos 90 caberá á PETROBRÁS, 
básicamente, o avango brasileiro no setor de petróleo e gás natural. 

O principal aspecto que pode condicionar a atividade da PETROBRÁS 
está relacionado a sua capacidade de compor a equagáo de fundos para 
financiar sua expansáo, oscilante conforme o tratamento que Ihe seja conferido 
pelo Governo, nem sempre representativo da melhor equagáo financeira. É o 
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caso da política de pregos de derivados de petróleo - náo raro utilizada para 
impedir impactos nos índices de pregos - e também dos débitos crescentes da 
Uniáo junto á empresa, notadamente originários da CONTA ÁLCOOL e da 
CONTA PETRÓLEO. Em relagáo a essas duas contas, que acumularam R$ 7,9 
bilhóes em 31.12.96, significa que a empresa tem absorvido dois encargos de 
responsabilidade do Governo Federal que seriam suficiente para financiar quase 
2 (dois) anos dos investimentos programados para o futuro próximo. 

A PETROBRÁS, conforme se depreende das posigóes oficiáis 
anunciadas, pretende perseguir os seguintes principáis caminhos na sua 
equagáo financeira e dessa forma cumprir o programa estratégico formulado 
para o período 1996/2.000: 

a) recuperar os pregos dos derivados de petróleo; 

b) receber os créditos relativos ás Contas Petróleo, Derivados e Álcool 
e outros contra organismos governamentais; 

c) receber créditos relativos á desestatizagáo de empresas vinculadas ás 
subsidiárias da PETROBRÁS; 

d) utilizar o fluxo de exportagáo de derivados para ampliar operagóes 
de créditos; 

e) obter maior autonomía na captagáo e aplicagáo de recursos; 

f) transformar  em reservas para aumento de capital os créditos de 
acionistas 

Em complemento a esse leque de medidas, observa-se que a 
PETROBRÁS pretende alavancar volume maior de recursos acelerando a 
formagáo de parcerias, a terceirizagáo e a utilizagáo do "leasing". 

De qualquer forma, o certo é que náo há recursos firmemente 
assegurados para executar os investimentos programados. Sáo apontadas 
várias alternativas, todas depedentes do tratamento e do grau de liberdade 
gerencial que o Governo federal se dispuser a conferir  á empresa. 

Depreende-se que os avangos brasileiras no setor, de modo a eliminar ou 
minimizar os impactos de importagóes de petróleo e derivados na Balanga 
Comercial, que se tornaram expressivos, estaráo na dependencia de que a 
PETROBRÁS cumpra o cronograma dos investimentos anunciados. As parcerias 
com o setor privado, desejadas pelo Governo, portanto, náo devem ser tidas 
como alternativa aos investimentos da empresa estatal, senáo complementares. 
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5.6. Á GUISA DE CONCLUSÓES 

As informagoes contidas neste relatório permitem identificar ter havido 
importante esforgo brasileiro no setor de petróleo, seus derivados e gás natural 
no sentido de: 

- aumentar a produgáo nacional; 
- repor as reservas de óleo segundo taxa superior á do consumo; 
- ampliar a logística de suprimento; 
- reduzir o custo unitário em pesquisa, exploragáo e refino; e 
- desenvolver tecnología avangada em águas profundas. 

Náo obstante, a taxa de crescimento do consumo de derivados de 
petróleo - e, derivadamente, de petróleo cru - continua superior ás taxas 
observadas de crescimento da produgáo. Isso decorre, básicamente, das 
características brasileiras que indicam: 

a) - elevada e rápida taxa de urbanizagáo, requerendo volume crescente de 
combustível de uso doméstico. A insuficiéncia de gás natural gera 
demanda crescente de GLP; 

b) -pela mesma razáo, volume crescente de óleo diesel, dada a 
insuficiéncia de transporte ferroviárío  e de cabotagem; 

c) -do mesmo modo, volumes crescentes de gasolinas, em razáo da 
insuficiéncia de transporte de massa ñas regioes metropolitanas (metro, 
transporte ferroviárío  em subúrbios); 

d) -volume crescente de uso de nafta pela indústria petroquímica, 
praticamente inexistíndo petroquímica no País a partir do gás natural. 

O quadro de insuficiéncia de produgáo doméstica, por isso mesmo, só 
poderia ter sido minimizado se investimentos mais expressivos tivessem sido 
realizados. No entanto, durante toda a década de 90, mesmo depois da reforma 
de 1995, os investimentos mantiveram-se estáveis a um nivel bem inferior  ao 
pretendido pela empresa, devido a restrígóes impostas pelo governo federal. 

De diferentes formas o governo conteve a PETROBRÁS em suas 
pretensóes investidoras. Cortou valores ñas autorizagoes de investimento que a 
SEST concede a empresas públicas, controlou pregos, e impediu-a de alavancar 
fundos no mercado financeiro compatíveis com sua capacidade de 
endividamento. 

Essa postura correpondeu a um desperdicio de oportunidades. A 
Petrobrás atravessa um fase de rendimentos elevados, em que a relagáo 
produto-capital marginal é muito superior á que se observou na historia da 
empresa. Com pouco esforgo adicional de poupanga e investimento consegue-
se muita produgáo adicional. Isto significa que a capacidade de contribuir para a 
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redugáo do déficit em transagóes correntes através de investimentos de alta 
produtividade e competitividade foi sub-utilizada. 

Parece claro que o Governo Federal, diante do novo marco regulatório 
para o setor - que retirou da PETROBRÁS a exclusividade de execugáo do 
monopolio estatal na atividade - deseja usar essa nova formatagáo legal para 
expandir os investimentos no setor, especialmente mediante o estímulo a 
parcerias entre a empresa estatal e o setor privado em projetos específicos. 
Essa decisáo política parece estar nítidamente relacionada ao agravamento do 
quadro da Balanga Comercial. 

Os resultados no futuro próximo, entretanto, continuaráo dependendo 
fortemente da capacidade de investir da PETROBRÁS - e portanto de ser 
autorizada a alavancar os recursos nos montantes necessários - porque: 

1 o ) - é a única empresa com projetos em condigóes de implantagáo 
¡mediata; 

2o) - novos projetos requerem longo prazo para seu detalhamento e 
implantagáo. 

Assim sendo, pelo que se pode antecipar, o novo marco regulatório e o 
estímulo a parcerias entre a PETROBRÁS e o setor privado pode náo 
representar alteragáo significativa no médio prazo; por isso mesmo, a pressáo 
setorial pelo uso de divisas certamente continuará assumindo proporgóes 
importantes. 

Esse cenário está amparado na constatagáo de que o setor privado náo 
está interessado na área de refino (elevados investimentos e baixa rentabilidade 
quando se trata de projetos novos) e apenas parcialmente interessado na 
pesquisa e extragáo de petróleo (preferencialmente  ñas áreas de menor risco, já 
identificadas pela PETROBRÁS, ñas quais a parceria pode constituir forma de 
minimizar o esforgo financeiro). A PETROBRÁS, em suas atividades de refino, 
ao contrário pode tirar partido de investimentos marginaís em acréscimo de 
capacidade. 

Tem-se claro, portanto, que a despeito das parcerias anunciadas, a única 
forma de acelerar os investimentos no setor e aliviar as pressóes sobre a 
Balanga Comercial estaría em ampliar os investimentos da PETROBRÁS, 
antecípando projetos ñas áreas de pesquisa, exploragáo e refino. Para tanto, a 
empresa devería ser autorizada a alavancar todas as modalidades de fundos 
que o moderno mercado de capitais oferece, tais como: financiamento, 
debéntures, "bonds", agóes e ADR'S, entre outros, e que Ihe sejam transferidos 
os recursos devídos pela Conta Álcool e conta Petróleo. 

O ritmo de expansáo dos investimentos na indústria brasileira de petróleo 
e gás natural comporta, díante do novo marco regulatório, cenários alternativos 
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em cujo ponto central estará presente a trajetória que o Estado brasileiro 
pretenda imprimir á PETROBRÁS e do espago que pretenda abrir á agáo do 
setor privado na atividade. Dependerá, por isso mesmo, da habilidade em evitar 
conflitos que conduzam a incertezas e indefinigóes, os quais podem resultar em 
postergagóes das decisóes de investir.. 

Na apreciagáo do tema, é importante considerar que as dimensóes e 
características da PETROBRÁS deveráo constituir barreira á entrada por algum 
período, náo obstante a recente reforma constitucional que retirou da empresa a 
exclusividade de exercer o monopolio estatal do petróleo. Essas barreiras se dáo 
seja em relagáo a importagóes, seja em relagáo á entrada de competidores no 
mercado interno, desde que preservada a integridade da empresa. 

Com efeito, como se viu, a PETROBRÁS dispóe de parque de refino com 
possibilidade de expansáo e modernizagáo mediante investimentos a custos 
marginais, capazes de gerar custos de produgáo igualmente decrescentes, 
conforme também se demonstrará. O sistema logístico de distribuigáo, 
constituido de termináis marítimos, bases de distribuigáo e redes de dutos, cobre 
todo o territorio nacional, alcangando regióes remotas. Dessa forma, novos 
entrantes teriam teóricamente que implantar sistema semelhante para competir, 
o que requereria investimentos de porte e longo período de maturagáo ou, em 
melhor hipótese, conforme se verá, a utilizagáo da logística da PETROBRÁS 
mediante o pagamento de tarifa. 

Do ponto de vista do petróleo bruto, a empresa igualmente conseguiu 
acumular volume importante de reservas - que aos níveis atuais de produgáo 
garantem mais de 17 anos de produgáo - e sua extragáo se faz a custos também 
decrescentes e inferiores  ao custo de internagáo do óleo importado. Assim, 
ainda que desconsiderada a questáo da logística de suprimento, a entrada de 
novo supridor de óleo no mercado, deslocando a PETROBRÁS, em principio só 
poderia ocorrer ñas seguintes situagóes: importando enquanto a estatal náo 
conseguir atingir a auto-suficiéncia, ou recebendo áreas promissoras e já 
dimensionadas até aquí cedidas á estatal mas que poderáo ser licitadas a 
terceiros (pelo novo marco regulatorio) pela Agéncia Nacional de Petróleo. Em 
qualquer hipótese, entretanto, esse óleo teria que passar pelas refinarias  da 
PETROBRÁS, até que o setor privado construa o seu próprio parque de refino. 

Náo é ocioso repetir que, sendo empresa com tecnología de ponta em 
pesquisa e exploragáo de petróleo em águas profundas (lámina d'água de 1.000 
metros, caminhando para 2.000 metros) ñas condigóes brasileiras, é possível 
que, garantindo seu programa de investimentos, logo se aproxime da auto-
suficiéncia. 

Náo obstante essas vantagens competitivas desenvolvidas pela 
PETROBRÁS, a nova regulamentagáo do setor petroleíro introduziu alguns 
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procedimentos que podem gerar incertezas e perturbar o programa setorial de 
investimentos nos próximos anos. 

Há pelo menos trés fontes potenciáis de incertezas. A primeira reside no 
fato de que de agora em diante a relagáo entre a Petrobrás e o governo federal 
será regida pela nova institucionalidade, de maior submissáo da Petrobrás ao 
governo central, através da subordinagáo aos novos órgáos, ou seja, o CNPE e 
a ANP. A superagáo das incertezas geradas pela nova situagáo depende em 
boa medida da atitude mais ou menos restritiva que o governo federal venha a 
ter em relagáo á programagáo de investimentos da empresa, que é onde tem 
residido o maior foco de divergencias. 

Outra fonte de incertezas resulta da possibilidade, aberta pela legislagáo, 
de que os agentes que atuam no setor tenham acesso á logística de transporte e 
armazenagem de propriedade da Petrobrás. A eventual utilizagáo por terceiros 
da infra-estrutura  logística é potencialmente conflitiva, porque é extremamente 
difícil calcular o prego justo para essa utilizagáo. A disponibilizagáo da infra-
estrutura pode ter urna influencia desfavorável sobre a expansáo dos 
investimentos setoriais. Isto porque se, por um lado, introduzem incertezas no 
planejamento operacional e na programagáo de investimentos da Petrobrás, por 
outro lado náo estimulam investimentos ñas empresas privadas, já que estas 
náo podem pautar sua insergáo no setor por atividades sujeitas a intermináveis 
disputas jurídicas. 

Terceiro, a exigéncia de repasse ao ANP de todo o acervo de 
conhecimentos geológicos acumulados pode ser redutor da eficiencia 
microeconomica da atividade petroleira no país, se o resultado for a compra de 
direitos de exploragáo por outras empresas de reservas em regióes de expansáo 
"natural" da Petrobrás, ou seja, os campos petroleiros periféricos  aos que hoje 
concentram as atividades da empresa. De todo modo, a simples possibilidade 
teórica de que isto venha a ocorrer já tende a funcionar como elemento 
desnorteador na estratégia de expansáo futura da empresa, introduzindo 
incertezas quanto á possibilidade de maximizagáo dos ganhos oferecidos pela 
etapa de elevados rendimentos pela qual ela está passando no momento. Na 
medida em que esses ganhos difícilmente podem ser obtidos por outras 
empresas que venham a atuar ñas referidas  áreas, por falta de economías de 
escala, o resultado pode ser urna perda de eficiencia para o país como um todo. 

Ao concluir este documento, o autor tem, no entanto, urna expectativa 
favorável quanto ao futuro dos investimentos do setor de petróleo no Brasil, dada 
pelo fato de que tudo indica que a tendencia da política governamental é a de 
estimular projetos de parcerias entre o setor privado e a Petrobrás e, na 
ausencia de interessados, liberá-la para atuar sozinha nos projetos de expansao. 
O sistema de parcerias tem a vantagem para o governo e a Petrobrás de atrair 
recursos para o setor, e parece ser também o que mais convém ao setor 
privado, devido ás vantagens comparativas que a Petrobrás possui. O 
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mecanismo possui também a virtude de minimizar incertezas e conflitos 
potenciáis, tornando os agentes produtivos do setor - Petrobrás e agentes 
privados - solidários no aproveitamento de potencial de expansáo da produgáo 
de petróleo. 

De fato, ñas circunstancias de incertezas típicas da nova organizagáo 
industrial pós-reforma do setor petroleiro, o sistema de parcerias é, 
seguramente, o que melhor protege a expansáo dos investimentos e a eficíéncia 
microeconómica e, dessa forma, o que melhor contribuí para a geragáo de 
divisas táo necessária ao processo de estabilizagáo da economía brasileira. 
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Apéndice 1: Principáis Projetos em andamento e planejados3: 

Os projetos selecionados pela PETROBRÁS segundo a estratégia 
definida sáo submetidos a sofisticado sistema de avaliagáo técnica, económica e 
financeira, no que se inclui o cálculo de sua taxa económica interna de retorno. 
Os resultados - por razóes empresariais compreensíveis, especialmente após a 
flexibilizagáo do monopolio - náo sáo divulgados. 

A rentabilidade específica de cada projeto, ainda que náo elevada, pode 
em certos casos justificar a sua implantagáo, desde que amplié a rentabilidade 
do conjunto e/ou contribua para fortalecer  a posigáo da empresa como um todo. 

1. Área de Produgáo 

Compreende investimentos totais de US$ 9.040 milhoes, sendo US$ 
5.115 milhoes relativos a projetos em andamento e US$ 3.925 milhoes a 
projetos programados, conforme a seguinte distribuigáo para o período 
1996/2000: 

Tabela 26 
PETROBRÁS: Investimentos e Metas Físicas -1996/2000 

Investimentos Metas-acréscimos 
Discríminagáo (US$ milhoes) capacídade(1.000BPD)(1) 

Projetos em andamento 5.115 730 
Projetos programados 3.925 368(2) 

Total 9.040 1.098 
Fonte:PETROBRAS 
(1)Barris  por dia 
(2) Excluí 1.475 mil rrrVdia  de gás natural 

A individualizagáo dos projetos encontra-se ñas Tabelas 23 e 24. 

Conforme divulgado pela PETROBRÁS ("PERSPECTIVAS DOS 
INVESTIMENTOS NO SETOR PETRÓLEO NO BRASIL", junho de 1996), "a 
empresa vem conduzindo as atividades petrolíferas  de forma integrada, isto é, 
engloba a exploragáo, a produgáo, o refino, o transporte, a importagáo e 
exportagáo e a pesquisa tecnológica", e "isso tem permitido alta eficiéncia dos 
negocios petrolíferos  e a análise dos projetos possíveis, numa ótica de 
¡ntegragáo de atividades". 

3 Tratar-se-á aqui tao somente dos projetos diretamente relacionados com o petróleo e o gás natural. Dessa 
forma, resultaram excluidos os projetos compreendidos ñas esferas do transporte transoceánico, 
petroquímica, distribuigáo de derivados e outros afins ou assemelhados. Por outro lado, como até a 
presente data náo se identificaram projetos privados no setor, a pesquisa resultou limitada ás atividades 
da PETROBRÁS. 
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Tabela 27 
PETROBRÁSiPrincipais Projetos em Andamento -1996/2000 

Área de Produgáo 

Investimento Inicio de Meta de 
Projeto Estado (U$S Operagáo Produgáo 

milhoes) (Mil bpd) (1) 
Marlim - Fase I 

• Módulo 2- P-19 RJ 752 1997 184 
Marlim - Fase II 

.Módulo 3- P-26 RJ 630 1997 92 

.Módulo 4- P-35 RJ 594 1998 90 

.Módulo 5- P-29 RJ 537 1999 90 
Albacora - Fase II 

.Módulo 1- P-25 RJ 585 1996 87 
• Módulo 2- P-31 RJ 632 1997 82 
Desenvolvimento das áreas do RJS 
- 377/403 RJ 288 1998 35 
Desenvolvimento Integrado de Urucu AM 391 1999 43 
• Perfuragáo e demais Instalagóes 267 1999 -

. UPGN 34 1999 _ 
• Poliduto 90 1999 -

Notas: 1 - bpd = barris  por dia 
Fonte: PETROBRÁS 

Tabela 28 
PETROBRÁS:Principais Projetos Planejados (1) -1996/2000 

Áreas de Produgáo 

Projeto Estado 
Investimento 

(U$S milhoes) 
Inicio de 

Operagáo 
Meta de 

Produgáo 
(Mil bpd) (2) 

Bijupirá-Salema Definitivo RJ 415 1998 40 
Piloto de Marlim Sul/Módulo 1 RJ 600 1999 100 
Piloto de Albacora Leste RJ 140 1999 13 
Desenvolvimento Inicial Enchova Oeste RJ 45 1998 8 
Definitivo de Barracuda e Caratinga 
• Módulo 1 
.Módulo 2 

RJ 
RJ 

1.271 
904 

1999 
2000 

100 
100 

Área do 1-RJS-424 RJ 232 2000 7 
Desenvolvimento Pescada-Arabaiana 
. Perfuragáo e demais Instalagóes 
.UPGN 

RN 159 
135 
24 

1998 
1998 
1998 

1.457 (3) 

Notas: 1. Todos os projetos sao principalmente de produgáo de óleo, exceto o Projeto Pescada-
Arabaiana no qual o gás natural é predominante.2. BPD=Barris  por dia - 3. Gás Natural - mil rrvYdia 
Fonte: PETROBRÁS 
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Explicitando essa forma de avaliar os investimentos, na mesma 
publicagáo a empresa revela que: 

"As decisóes de investimento na PETROBRÁS - projetos, 
negocios e suprimentos - baseiam-se numa complexa 
análise de todas as atividades, que possibilita selecionar 
urna carteira otimizada de projetos. Estas decisóes ocorrem 
em dois níveis distintos. Primeiro, os projetos sáo avahados 
através de Estudos de Viabilidade Técnico-Económica 
(EVTE). Segundo, é feita a selegáo, através de modelo de 
simulagáo, utilizando programagáo linear, considerando 
restrigóes técnicas e económicas, com aproximadamente 
28.000 variáveis e 9.000 equagóes. O resultado deste 
processo é a indicagáo dos projetos a serem 
implementados no País pela Companhia, seja pela ótica 
social, seja pela ótica empresarial." 

1.1  -  Área  de  Refino 

Compreende investimentos totais estimados em US$5.914 milhóes, 
sendo US$ 1.673 milhóes relativos a projetos em andamento e US$ 4.241 
milhóes a projetos programados, com a seguinte distribuigáo para o período 
1996/2000: 

Tabela 29 
PETROBRÁS: Investimentos e Metas Físicas -1996/2000 

Discriminagáo Investimentos Metas-acréscimos 
(US$ milhóes) de capacidade(m3/dia) 

Projetos em andamento'1' 1.678 115 
Projetos programados0' 4.241 140 

Total 5.914 255 

Fonte:PETROBRÁS 
(1) excluiram-se os projetos de MTBE, produgáo de eteno e produgáo de 
propeno. 

Os projetos individuáis encontram-se listados ñas tabelas 26 e 27. 
Sua implementagáo permitirá, em resumo, que sejam alcangadas as seguintes 
principáis metas, sendo de assinalar que nos projetos programados acha-se 
incluida a implantagáo de nova refinaria  no Nordeste, com capacidade de 
180.000 barris/dia (investimentos de US$ 1,6 bilháo): 

• aumento da capacidade de destilagáo, de 1.426.000 barris por dia de 
operagáo em 1995 para 1.988.000 barris por dia de operagáo em 1999; 
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• elevagáo da capacidade de conversáo, de 508.000 barris por dia de 
operagáo em 1995 para 906.000 barris por dia de operagáo em 1999; 

• expansáo da capacidade de tratamento, de 112.000 barris por dia de 
operagáo em 1995 para 184.000 barris por dia de operagáo em 1999. 

Tabela 30 
PETROBRÁS: Principáis Projetos em Andamento (1) -1996/2000 

- Área de Refino -

Investimento Inicio de Capacidade 
Refinaria/Projeto Estado (U$S milhóes) Operagao m3/d 

ASFOR CE 
. Lubrificantes Nafténicos 26 1997 60.000 
RLAM BA 
. ETEF 62 1996 -

* FCC 320 1999 10.000 
. UDAV 421 1996 27.000 
. MTBE 14 1998 36.000 (2) 
REDUC RJ 
. MTBE 16 1996 60.000 (2) 
RECAP SP 
. FCC RAT 80 1998 3.000 
REPLAN SP 
.COQUE 235 1997 5.000 
. MTBE 16 1996 95.000 (2) 
. HDT 207 1998 5.000 
REVAP SP 
. MTBE 8 1996 65.000 (2) 
RPBC SP 
. HDT 250 1997 5.000 
. MTBE 18 1998 73.000 (2) 
Notas: 1 - Relagáo das siglas apresentada a seguir 

2 - Toneladas 
Fonte: PETROBRÁS 
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Tabela 31 
PETROBRÁS : Principáis Projetos Planejados (1) -1996/2000 

- Área de Refino -

Investimento Inicio de Capacidade 
Refinaria/Projeto Estado (U$S milhoes) Operagáo m3/d 

REMAN AM 
. UDA 34 1999 5.000 
RLAM BA 
. UDASF 63 2000 4.000 
REDUC RJ 
. UDAV 180 2002 15.000 
. HDT 113 2002 2.500 
. FCC 206 2002 5.000 
.COQUE 91 2002 2.500 
PIROLISE RJ 250 2000 338.000(2) 
REPLAN SP 
.COQUE 101 2000 3.000 
. HCC 298 2001 5.000 
. HDT 146 2003 5.000 
RPBC SP 
. UDV 50 2000 10.000 
. FCC 60 2000 2.500 
REPAR PR 
. MTBE 16 1998 79.000 
. HDT 145 2000 4.000 
REVAP SP 
. UDAV 223 2004 20.000 
. FCC 268 2004 7.000 
.COQUE 101 2004 3.000 
. HDT 122 2004 3.000 
REFAP RS 
. FCC 277 2000 7.000 
.COQUE 79 2000 2.000 
. ALQUILAQAO 39 2000 800 
. HDT 145 2000 4.000 
RENOR (3) - 1.500 2000 30.000 
Notas: 1 - Relagáo das siglas apresentada a seguir 

2 - Toneladas por ano de eteno 
3- Nova Refinaria 

Fonte: PETROBRÁS 

1.2.  Termináis  e  Dutos 

Compreende investimentos totais de US$ 4.800 milhoes no período 
1996/2000, sendo US$ 605 milhoes relativos a projetos em andamento e US$ 
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4.195 milhóes a projetos programados, cuja individualizagáo se encontra rías 
tabelas 29 e 30. A distribuigáo desses investimentos tem a seguinte feigáo: 

Tabela 32 
PETROBRÁS: Investimentos e Metas Físicas -1996/2000 

Investimentos Metas - acréscimos 
Discriminagáo (US$ milhóes) de capacidade(km) 

Projetos em andamento 605 2.344 
Projetos programados 4.195 5.684 

Total 4.800 8.028 
Fonte:PETROBRÁS 

Excluíram-se, por razóes metodológicas, os projetos de 
armazenagem de GLP e unidade de recuperagáo de gás natural. 

Esses projetos (oleodutos, gasodutos e polidutos) ampliaráo 
substancialmente a rede logística da empresa, situando-se dentro do objetivo de 
aumentar a cobertura do territorio brasileiro num sistema que permitirá também 
atingir, de forma interligada, áreas remotas. Destacam-se, pela sua extensáo e 
montante dos investimentos: 

• o gasoduto Bolívia-Brasil, com extensáo de 3.000 km, que prevé o 
abastecimento dos Estados das Regióes Sul e Sudeste e o Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

• o projeto modular de escoamento do gás natural do Urucu, na Bacia do Rio 
Solimóes (Amazonas). 

Tabela 33 
PETRQBRÁS:Principais Projetos em Andamento 

Área de Termináis e Putos 

Refinaria/Projeto Estado 
Investimento 

(U$S milhóes) 
Inicio de 

Operagáo 
Capacidade 

m3/d 
Poliduto REPLAN - Brasilia SP-MG 

GO-DF 287 1997 955 
Poliduto REPAR - Florianópolis PR-SC 78 1996 277 
Poliduto TEMADRE - Jequié BA 63 1996 365 
Gasoduto Guamaré - Fortaleza CE 51 1997 325 
Complementagao do Gasoduto Rio -
Belo Horizonte RJ-MG 85 1996 357 
Gasoduto Cabiúnas - REDUC RJ 16 1996 65 
URGN Cabiúnas RJ 25 1997 3.000(1) 
Fonte: PETROBRÁS 
(1) Capacidade de Processamento em mil m3/d 
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Tabela 34 
PETROBRÁS: Principáis Projetos Planejados -1996/2000 

Área de Termináis e Dutos 

Refinaria/Projeto Estado 
Investimento 

(U$S milhóes) 
Inicio de 

Operagáo 
Capacidade 

m3/d 
Oleoduto Campos Elíseos -
REVAP 

RJ 231 1998 300 

Poliduto Goiánia - Cuiabá GO-MT 177 2000 825 
Gasoduto Brasil - Bolívia (1) 1.880 1998 3.400 
Armazenamento Subterráneo de 
GLP no TEBAR SP 68 1997 
Projeto Urucu (GNL) (2) AM-RO 

PA-AP 1.640 1999 
Poliduto REPAR - Foz do Iguagu PR 99 1998 570 
Poliduto REPAR - Maringá PR 70 1998 395 
Gasoduto Pilar-Cabo AL-PE 30 2000 194 
Notas: 1 - MS - SP - RJ - MG - PR - SC - RS 
2 - Plantas de liquefagao e vaporizagao, barcagas criogénicas e dois gasodutos 
Fonte: PETROBRÁS 
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Apéndice 2 - O NOVO MARCO REGULATORIO 
E A NOVA POLÍTICA SETORIAL 

Náo obstante o curto período decorrido desde a definigáo do novo marco 
regulatorio para a atividade de petróleo e gás natural, é já possível realizar breve 
balango das providencias governamentais e arriscar algumas tendencias 
relativas ao ritmo de investimentos na atividade. 

1. EXPECTATIVAS GOVERNAMENTAIS 

O Governo espera, com o novo marco regulatorio, imprimir grande 
dinamismo á atividade, com investimentos substanciáis. Nesse sentido, revela 
expectativas de redugáo da importagáo de petróleo e derivados, ampliagáo e 
modernizagáo do porque de refino e das plantas de gás natural, ampliagáo e 
modernizagáo dos sistemas de transporte e armazenagem, melhoria da 
qualidade dos produtos. As importagóes de petróleo e derivados, ao amparo, do 
novo regime, far-se-áo segundo o sistema vigente para qualquer outro produto. 

2. DEFINIQÓES POLÍTICAS BÁSICAS 

Algumas definígóes políticas básicas já se acham estabelecidas pelo 
Governo, a saber: 

- os pregos dos produtos do setor deveráo estar totalmente liberados 
num prazo máximo de 3 anos; 

- os pregos seráo determinados pelo mercado, tendo como limite os 
pregos internacionaís (o parámetro será provavelmente o mercado 
norte-americano); 

- a carga tributária sobre o setor será revista; 

- ultrapassada a fase de transigáo, subsidios tendem a desaparecer. 

Outras definigóes de natureza política ocorreráo á medida do 
funcionamento do CNPE e da ANP. 

3. IMPLANTAQÁO DA ANP 

A implantagáo da ANP, que deveria ter ocorrido nos primeiros dias de 
dezembro de 1997, foi postergada para janeiro de1998, confirmando-se os 
seguintes tragos de sua atuagáo, além dos que legalmente Ihe sáo atribuidas: 

- independencia operacional e provavelmente financeira; 
- instrumento de atragáo de novos investimentos; 
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A ANP adotará o sistema de audiencias públicas para resolver conflitos 
entre refinadores,  distribuidores, consumidores, etc. 

A Agencia, conforme requisitado por todos os agentes económicos 
envolvidos ñas discussóes, deverá operar com um mínimo de pessoal, mas 
altamente qualificado. Diante dessa definigáo o Governo decidiu adotar como 
norma a terceirizagáo. Nesse sentido, o Governo (Ministério de Minas e 
Energía) firmou convenio com a Universidade Federal da Bahia e com a 
Universidade Estadual de Campiñas para fins de assessoramento. 

As primeiras licitagóes de áreas para pesquisa e exploragáo deveráo 
ocorrer ao longo de janeiro/fevereiro  de 1998. Outras Universidades seráo 
contratadas para dar suporte técnico á ANP. 

4. POSICIONAMENTO DA PETROBRÁS 

A PETROBRÁS entregou ao MME, em outubro-1997, a relagáo e 
caracterizagáo das áreas de seu ¡nteresse para fins de concessáo, num total de 
309, envolvendo campos em produgáo, áreas exploratorias e campos para 
desenvolvimento da produgáo, tendo recebido proposta de parceria para cerca 
de 100 áreas, conforme anunciado. A distribuigáo dessas áreas aparece na 
tabela seguinte. 
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Tabela 35 
Áreas Solicitadas pela Petrobrás 

CAMPOS PARA 

UNIDADE BACIA 
N° CAMPOS EM 

PRODUCÁO 
AREAS 

EXPLORATORIAS 
DESENVOLVIMENTO DA 
PRODUQÁO 

OPERATIVA N° 
campos 
exclusivos 
Petrobrás 

N° campo 
c/prováveis 
parceiros 

N° de 
áreas 

N° Áreas 
exclusivas 
Petrobrás 

N° Areas 
c/prováveis 
parceiros 

N° campos 
exclusivas 
Petrobrás 

N° campos 
c/prováveis 
parceiros 

AC - - - - 1 - -

AM _ _ _ 4 _ _ _ 

AM 
Solimóes 
Parnaíba 
Foz do AM 

2 
-

2 4 

1 

3 
4 
2 
1 

1 6 

PA/MA _ - -

4 

1 

3 
4 
2 
1 - -

RN/CE CE 4 - 4 3 1 1 -

Potiguar 46 9 53 9 5 7 5 
SE/AL SE/AL 

PE/PB 
14 17 31 9 

1 
3 5 1 

Tucano 1 - 1 3 1 4 -

BA 

Recóncavo 
Camamu 
Almada 
Camuruxatiba 

56 17 65 10 
3 
1 
6 
3 

1 
2 

1 
1 

11 1 
2 

2 
1 Jequitinhonha 

- - -

10 
3 
1 
6 
3 

1 
2 

1 
1 -

1 
2 

2 
1 

Mucuri - 1 1 1 - - -

ES Sáo Francisco - - - - 1 - -

ES 25 14 31 7 2 2 -

BC Campos 32 - 16 17 9 5 2 
Santos 2 - 2 4 4 - 3 

SUL Pelotas 
PR 

- - - 2 
1 

2 
1 

-

TOTAL 182 58 206 89 44 37 23 
Fontes: BRASIL ENERGIA 205 • Novembro 97 e PETROBRAS 

Essas áreas estáo sendo estudadas por 4 equipes técnicas assessoras 
do MME, já que a ANP ainda está por ser instalada, cabendo: 

á UNICAMP: estudar e desenvolver o modelo de funcionamento da 
ANP e a analisar os campos de óleo e gás pretendidos pela 
PETROBRÁS e que já estejam em desenvolvimento ou em produgáo; e 

á UFBA: analisar as áreas ainda em fase de prospecgáo, com 
perfuragáo exploratoria de pogos. 
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Caberá á ANP, nos termos do novo marco regulatório, decidir sobre a 
capacidade financeira da PETROBRÁS para explorar e desenvolver as áreas 
solicitadas. 

5. REFINO E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 

Confirmando as expectativas apontadas ao longo da realizagáo deste 
estudo, na área de refino náo se observa interesse do setor privado em investir, 
tampouco na construgáo de logística de transporte (termináis marítimos, bases 
de distribuigáo, redes de dutos, etc). 

Quanto ao refino, essa atitude do setor privado segue a lógica económica: 
trata-se de segmento que requer elevados investimentos e exibe baixa 
rentabilidade. 

Quanto á logística de transporte: 

- especialmente a construgáo de rede e dutos a própría Lei tornou 
dispensável ao setor privado a realizagáo de investimentos, dado que 
tornou obrigatório que a PETROBRÁS dé a terceiros o direíto de uso de 
facilidades de sua propriedade. Para facilitar esse direito de acesso a 
Lei tornou obrigatório que a PETROBRÁS crie subsidíária específica 
para investir e operar (que receberá os ativos existentes) sistemas de 
dutos. Essa subsidíária está em fase de organizagáo sob a 
denominagáo de DUTO S.A.. 

Em síntese, no refino e na logística de transporte os investimentos 
deveráo ficar restritos aos que se encontram descritos no Capítulo 5.5. 


