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Os trabalhos apresentados neste livro mostram que a taxa de 

investimento no Brasil está em vias de passar dos atuais 19% 

do PIB para 22% em 2013. Com esse nível, o país estará em 

condições de sustentar um crescimento de 5% a.a., sem in-

!"##$#%$&%'$($)*+,-.#+"(%$!"/0&+!"(1%!"&"%+/2345"%$%'67!+8%

externo elevados. 

Entretanto, essa trajetória não está livre de percalços. Apesar 

da recuperação em face da crise de 2008, a conjuntura interna-

!+"/3,%3+/'3%6%!$#!3'3%'$%&*+83(%+/!$#8$93(:%;%#$!*<$#345"%'3(%

economias avançadas continua perdendo fôlego. Nos Estados 

=/+'"(1%"%'$($&<#$>"%&3/86&?($%$,$@3'"%$%AB%(+/3+(%'$%'$23-

ção. Na Europa, os programas de dívida soberana/ajustamento 

7(!3,%$%3(%'+7!*,'3'$(%'"%($8"#%.3/!B#+"%'$@$&%&3/8$#%"%!#$(-

cimento em passo lento. 

No Brasil, a forte atuação anticíclica do sistema público de 

!#6'+8"1%!"/C*>3'3%D(%&$'+'3(%'$%$(8-&*,"(%7(!3+(%$%<#"@+(5"%

'$% ,+)*+'$9%<$,"%E3/!"%F$/8#3,1%'$*%(*(8$/8345"%D% #$8"&3'3%

da atividade econômica no país. O crescimento do mercado 

+/8$#/"1% 3(("!+3'"% D(%&$,A"#+3(% ("!+3+(% $% /3% '+(8#+.*+45"% '$%

renda, constituiu-se em um diferencial importante a favor da 

economia brasileira. Os indicadores econômicos mostram for-

te aceleração dos investimentos acompanhada pela redução da 

taxa de desemprego e a continuidade da melhoria na distribui-

45"%'$%#$/'3%$%/3%$G<3/(5"%'"%!"/(*&"%'"&6(8+!":%

Embora o país tenha se tornado referência internacional nas 

&$'+'3(%'$%!"&.38$%D%!#+($%7/3/!$+#31% 3+/'3%AB%<#$"!*<3-

4H$(%3'@+/'3(%'"%($8"#%$G8$#/":%I%'67!+8%$&%8#3/(34H$(%!"#-

rentes está aumentando de forma consistente, com a forte 

entrada de produtos estrangeiros, principalmente por força 

da apreciação do câmbio ocorrida desde 2008.
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J*(8$/83#% 3% 8#3C$8K#+3%'$%!#$(!+&$/8"%$!"/0&+!"%/5"%61%<"#-

tanto, tarefa simples. Requer que empresas e governo estejam 

envolvidos, desde já, em um conjunto amplo de decisões de 

investimento de elevado montante e complexidade. É necessá-

#+"%83&.6&%)*$%A3C3%!"&<,$&$/83#+'3'$%$/8#$%$((3(%'$!+(H$(1%

(".#$8*'"%/"%)*$%($%#$L$#$%D%$,+&+/345"%'$%<"((-@$+(%>3#>3,"(%

'$%+/L#3$(8#*8*#3%$%D%$G<3/(5"%'3%"L$#83%!"&<$8+8+@3%'$%.$/(%$%

serviços em face das importações. Ao mesmo tempo, não se 

pode descuidar dos projetos voltados para a melhoria das con-

dições de vida da população, como habitação e saneamento.

Este novo livro do BNDES tem o objetivo de compreender as 

mudanças recentes na dinâmica do investimento na economia e 

apresentar um cenário para o período 2010-2013. Como prin-

cipal instituição de fomento de longo prazo, o Banco reúne co-

nhecimento especializado sobre os diversos setores produtivos, 

com informações obtidas diretamente das empresas. Em um tra-

.3,A"%)*$%$/@",@$*%'+L$#$/8$(%$)*+<$(%86!/+!3(%'"%EMNOJ1%L"+%

#$*/+'"%$(($%!"/A$!+&$/8"1%!"&%3%+'$/8+7!345"%'"(%<#+/!+<3+(%

projetos na economia, seus valores e fatores determinantes. 

I%!"/C*/8"%'$((3(%#$2$GH$(%&"(8#3%*&%!$/B#+"%L3@"#B@$,%<3#3%

3% $!"/"&+3% .#3(+,$+#3:% P3((3'"% "% $L$+8"% '3% !#+($% 7/3/!$+#3%

internacional, as empresas brasileiras revigoraram seu apeti-

te por novos projetos. Esse fenômeno está presente em dife-

rentes setores, o que minimiza a possibilidade de restrição de 

oferta no futuro. A implementação desses projetos sustentará 

a trajetória de crescimento econômico, com efeitos relevantes 

em termos de expansão do parque produtivo, da melhoria da 

infraestrutura do país e das condições sociais da população.

Luciano Coutinho | Presidente do BNDES

Dezembro de 2010



M"%+/-!+"%'$%QRRS1%"%!#$(!$/8$%@",*&$%'$%<$'+'"(%'$%7/3/-

ciamento do BNDES chamou a atenção da instituição. Após 

'6!3'3(%'$%<#"C$8"(%@",83'"(%(".#$8*'"%D%&"'$#/+9345"%'"%

parque produtivo existente, os pedidos distinguiam-se pelo 

volume de recursos em novas plantas. Essa mudança levou 

3% *&%&+/*!+"("% 8#3.3,A"1% <"#% '+L$#$/8$(% $)*+<$(% 86!/+!3(1%

de levantamento das informações sobre os investimentos na 

economia, inclusive aqueles que não compõem a carteira do 

E3/!":%T"#/"*?($%<"((-@$,%+'$/8+7!3#%3(%8$/'U/!+3(%'$%'+@$#-

("(%($8"#$(%/"%&*/'"%$%/"%<3-(1%)*3/8+7!3#%"%8"83,%'$%+/@$(8+-

mentos, calcular as taxas de crescimento e os determinantes 

dessas inversões. 

A análise desse mapeamento passou a ser feita periodicamente 

e divulgada na publicação do BNDES Visão do desenvolvi-

mento. Em 2007, foi publicado o livro Perspectivas do inves-

timento 2007-2010, com um panorama dos investimentos e 

estudos sobre o desempenho de importantes setores da eco-

nomia. Os textos sugeriam que o Brasil estava entrando em 

um robusto ciclo de investimentos, com grandes projetos em 

/"@3(%<,3/83(:%M"(%3/"(%($>*+/8$(1%"(%'3'"(%'"%VEWO%!"/7#-

maram esse diagnóstico.

;%!#+($%7/3/!$+#3%+/8$#/3!+"/3,%,$@"*%D%+/8$##*<45"%'"%!+!,"%

'$%+/@$(8+&$/8"(%/3%$!"/"&+3%$%D%L"#&3,+9345"1%/"%EMNOJ1%

de um Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Investi-

mento para levantar, com maior frequência, os projetos das 

$&<#$(3(1%3"%7/3,%'$%QRRX:%Y"*@$%3%<#$"!*<345"%$&%+'$/8+-

7!3#%"(%<#+/!+<3+(%'$8$#&+/3/8$(%'3%)*$'3%/"(%+/@$(8+&$/8"(%

e se esse movimento era disseminado ou concentrado em al-

guns setores. A análise mostrou, de um lado, um importante 

grupo de setores com projetos resilientes diante da crise. De 

outro, havia um grupo formado principalmente por setores 
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&3+(%@",83'"(%D%$G<"#8345":%F"/8*'"1%8#383@3?($%'$%*&%&"-

vimento mais de adiamento que de cancelamento de projetos 

e, a partir do segundo semestre de 2009, os investimentos 

voltaram com força. 

Este livro apresenta novo levantamento das perspectivas 

do investimento, agora para o período 2010-2013. Traz 

informações referentes ao mapeamento de projetos em 14 

setores da economia, sendo sete da indústria, seis de infra-

estrutura e um de construção civil. Os setores foram esco-

lhidos com base na sua relevância para a formação bruta 

de capital fixo da economia, bem como no grau de conhe-

cimento do BNDES sobre o total dos projetos em curso. 

P"#%!"/83%'"%L"!"%'"%E3/!"%$&%7/3/!+3#%+/@$(8+&$/8"(1%"%

levantamento cobre principalmente os setores da indústria 

mais intensivos em capital e os projetos de infraestrutu-

ra. A disponibilidade de informações sobre o programa do 

>"@$#/"% '$% 3<"+"% D% !"/(8#*45"% '$% !3(3(% <"<*,3#$(% $% '"(%

investimentos relacionados aos grandes eventos esportivos 

&*/'+3+(1%3%($#$&%($'+3'"(%<$,"%E#3(+,1%,$@"*%D%+/!,*(5"%'"%

setor de construção civil.

;%"#>3/+9345"%'"(%!3<-8*,"(%".$'$!$%D%'+(<"(+45"%'"%,$@3/83-

mento das perspectivas do investimento. O primeiro traz uma 

3/B,+($%'"%!"&<"#83&$/8"%<#6@+"%$%'3(%<$#(<$!8+@3(%'"%+/@$(-

timento no período 2010-2013, acompanhada de uma síntese 

'"(% $(8*'"(:%I% ".C$8+@"% 6% !"&<#$$/'$#% "% !"/8$G8"%&3!#"$-

conômico e setorial que permitiu a retomada das inversões e 

projetar a trajetória da taxa de investimento da economia para 

os próximos anos.

Os cinco capítulos seguintes analisam os cenários de inves-

timento em setores da indústria. Destaca-se a importância de 
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petróleo e gás nas inversões da economia, tanto em montante 

)*3/8"%$&%83G3%'$%!#$(!+&$/8":%;,6&%'$%3<#$($/83#%'+/Z&+!3%

.3(83/8$%+/'$<$/'$/8$%'3(%2*8*34H$(%!"/C*/8*#3+(%'3%'$&3/-

da, deve incentivar o desenvolvimento da indústria local de 

bens de serviços parapetroleiros. 

A indústria voltada ao mercado externo, por sua vez, está  

representada no livro pelos setores de siderurgia e papel e  

!$,*,"($:%O&."#3%8$/A3&%("L#+'"%L"#8$%+&<3!8"%'3%!#+($%7/3/-

ceira internacional, os planos de investimento para o próximo 

)*3'#+U/+"%#$2$8$&%3%#$!*<$#345"%CB%$(."43'3%3%<3#8+#%'"%3/"%

passado, com o bom desempenho do consumo chinês. 

A perspectiva de crescimento econômico nos próximos anos 

determinou crescimento robusto nos planos de investimento da 

+/'[(8#+3% &3+(% @",83'3% 3"% &$#!3'"% '"&6(8+!"1% #$<#$($/83'3%

no livro pelos setores de química e automotivo. No caso da 

química, somam-se ao crescimento a alta elasticidade da de-

manda a aumentos na renda e os investimentos na produção de 

petroquímicos. No caso do setor automotivo, os investimentos 

&3<$3'"(%83&.6&%+/'+!3&%3*&$/8"%'3%#$,$@Z/!+3%'"%<3-(%/3(%

'$!+(H$(%$(8#386>+!3(%'$%&"/83'"#3(%'$%@$-!*,"(:

Os capítulos 7 e 8 tratam das perspectivas do investimento 

$&%($8"#$(%'$%+/L#3$(8#*8*#3%\%$/$#>+3%$,68#+!3%$%,">-(8+!3:%;%

mudança no marco regulatório em 2004 e a retomada do pla-

/$C3&$/8"%$(8#386>+!"%3!$,$#3#3&%"(%+/@$(8+&$/8"(%/"%($8"#%

'$%$/$#>+3%$,68#+!31%(".#$8*'"%$&%>$#345":%I%+/@$(8+&$/8"%/"%

setor de logística, por sua vez, mais que dobra no período e 

puxa o crescimento das inversões em infraestrutura. Trata-se 

de projetos em expansão e construção de novas redes fer-

roviárias, manutenção e concessões de rodovias no âmbito 

federal e estadual, ampliação e implantação de novos portos. 



11

O livro se encerra com a análise do cenário na construção ci-

@+,:%P#"C$83?($%)*$%"(%+/@$(8+&$/8"(%$&%$'+7!34H$(%!#$(!$#5"%

3!+&3%'"%PVE:%;,6&%'"%P#">#3&3%]+/A3%F3(31%]+/A3% +̂'31%

@",83'"%D%#$'*45"%'"%'67!+8%A3.+83!+"/3,1%!"/8#+.*+#5"%"(%+/-

vestimentos públicos por conta dos próximos grandes eventos 

$(<"#8+@"(%3%($#$&%#$3,+93'"(%/"%E#3(+,:%;%3&<,+345"%'"%!#6-

'+8"%A3.+83!+"/3,%83&.6&%6%L38"#%+&<"#83/8$%<3#3%3(%+/@$#(H$(%

/"%($8"#1%!"&%3%&$,A"#+3%'3(%!"/'+4H$(%'$%7/3/!+3&$/8"%$%3%

expansão do emprego e da renda.

O conjunto dos estudos mostra um cenário para os investi-

&$/8"(% /"% <3-(1% &3(% 83&.6&% "(% #*&"(% '3% $!"/"&+3:%

A consolidação desse panorama, no entanto, depende em parte  

do desempenho da economia internacional, de mudanças 

no marco regulatório e de políticas públicas voltadas para o 

'$($/@",@+&$/8"%'"(%&$#!3'"(%'$%!#6'+8"%$%'$%!3<+83+(:

Agradecemos a todos os participantes do GT do Investimento 

do BNDES, que tornaram possível a realização deste livro: 

;/'#6% J3/8_;//31% P3*,"% J$#>+"% '3% `"/($!31% P$'#"% J$#>+"%

a3/'+&1%]3#!$,"%'3%J+,@31%;/'#6%E+39*(1%;/'#6%'3%Y"#31%E#*-

/"%a$+8$1% 3̂,6#+3%E3(8"(1%a$8-!+3%F"(831%T+3>"%`$##$+#31%a+,+3/%

Mendes, Alexandre Esposito, Ludmila Colucci, Luis Inácio 

Dantas, Dalmo Marchetti, Dulce Monteiro Filha, Ana Cristina 

da Costa, João Paulo Faleiros e Bernardo Nunes. Criou-se, as-

(+&1%*&%3&.+$/8$%L6#8+,%'$%+/8$#345"%$/8#$%$)*+<$(%86!/+!3(%'"%
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PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO 2010-2013

1. Perspectivas do investimento na 

economia brasileira 2010-2013*

Fernando Puga

Gilberto Borça Jr.

Marcelo Nascimento

Beatriz Meirelles**

INTRODUÇÃO

A sustentação do crescimento a longo prazo requer, de maneira fundamental, o 

aumento do investimento. É por meio do investimento que ocorre a ampliação da 

capacidade produtiva, com efeitos duradouros sobre o emprego e a renda. 

!"#$%&'()*(+,($%)*(-"'(./)(0)(1%231)(0)*($%)*(4567($(8'$0)*(0$(093$0$(0'(+777:()(

investimento na economia brasileira foi baixo e volátil. A restrição externa foi, sem dúvi-

da, o principal entrave, tanto nos anos 1980, com a crise da dívida externa e a escassez de 

;1%<$*(1%&'#%$31)%$1*(0'(=%$%31$8'%&):(-"$%&)(%$(093$0$(0'(4557:(3)8($*(3#1*'*(=%$%-

ceiras dos países emergentes, em especial a mexicana (1994-1995) e a asiática (1997). 

A instabilidade macroeconômica e os juros elevados foram outros importantes 

;181&$0)#'*( 0)*( 1%.'*&18'%&)*>( ?*( $;&$*( &$@$*( 0'( 1%A$B/)( '%&#'( 4567( '( 455C(

comprometiam a realização de cálculos prospectivos de rentabilidade para a execução 

de projetos de investimento. O elevado custo de capital, de forma semelhante,  

* Trabalho desenvolvido com base no mapeamento dos investimentos e análises setoriais realizados pelo 

Grupo de Trabalho (GT) do Investimento e a Área de Pesquisa e Acompanhamento Econômico (APE) do 

BNDES.
** D3)%)81*&$*:(#'*E'3&1.$8'%&'(3<'F':(G'#'%&'*('(&93%13$(0)(!'E$#&$8'%&)(0'(?3)8E$%<$8'%&)(D3)%H813)(

da Área de Pesquisa e Acompanhamento Econômico (DAE/APE) do BNDES.



14

SÍ
N

TE
SE

PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO 2010-2013

inviabilizava a adequação e a composição do funding das empresas para 

inversões de longo prazo. Assim, houve forte concentração em projetos de 

investimentos menos intensivos em capital voltados a incrementos marginais 

0'('=31I%31$(E#)0"&1.$:(-"'(*"E'#$**'8($(3)8J1%$B/)(0'(;1-"10'K:(*'G"#$%B$('(

elevada rentabilidade proporcionada pelas aplicações em títulos públicos. 

L$;(3'%M#1)(#'*&#1%G1"($*(1%.'#*N'*(O(8)0'#%1K$B/)(0'(E;$%&$*(1%0"*&#1$1*('@1*&'%-

tes, em detrimento da construção de novas unidades fabris, caracterizadas por vul-

tosa mobilização de recursos e maior prazo de retorno. Na carência de projetos de 

ampliação da capacidade produtiva, os ciclos de expansão do investimento foram 

&#$%*1&P#1)*>(Q'**'(*'%&10):(F)#$8(1%*"=31'%&'*(E$#$(E#).)3$#(8"0$%B$*('*&#"&"-

rais na economia e proporcionar aumento do produto potencial do país.

Entre 2006 e setembro de 2008, no entanto, o Brasil viveu um importante ciclo 

de investimentos. Após uma ausência de mais de 20 anos, apareceram grandes 

projetos em ampliação da capacidade produtiva (!"##$%#&'), com a construção 

de novas unidades fabris e plantas industriais. Embora o ciclo tenha se iniciado 

em setores exportadores, estimulado por alta de preços de commodities, ao cabo 

de dois anos os investimentos generalizaram-se e passaram a englobar setores 

voltados ao mercado interno e de infraestrutura básica.

R( $G#$.$8'%&)( 0$( 3#1*'( 1%&'#%$31)%$;:( %)( =8( 0)( &'#3'1#)( &#18'*&#'( 0'( +776:(

atingiu o Brasil em um momento singular, quando muitos setores contavam 

com projetos ambiciosos de expansão de capacidade produtiva. A deterioração  

no cenário mundial – retração da liquidez global, da atividade econômica e do 

3)89#31)( 1%&'#%$31)%$;( S( 3$"*)"( J#"*3$( 1%&'##"EB/)( 0)( 313;)( '@E$%*1)%1*&$(

do investimento. Seguiram-se dois trimestres consecutivos de forte  

retração dos investimentos, cuja queda acumulada chegou a 20%. A indústria bra-

sileira foi bastante atingida. A situação foi mais grave nos segmentos mais voltados  

O('@E)#&$B/)('('8(J'%*(0'(3$E1&$;:(3)8('8E#'*$*(1%.'*&1%0)($-"98(0$(%'3'**10$0'(

de repor a depreciação dos ativos. 

Embora o choque tenha sido profundo, a retração nos investimentos teve curta 

duração. No segundo semestre de 2009, ocorreu a retomada dos investimentos, 

'8(#'*E)*&$($)(J)8(0'*'8E'%<)(0)(8'#3$0)(0)89*&13)>(?($0)B/)(0'(E);2&13$*(
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públicas anticíclicas contribuiu para essa recuperação, em particular o programa 

0'( 1%3'%&1.)( O( 3)8E#$(0'(8M-"1%$*( '( '-"1E$8'%&)*>(Q)( 1%231)( 0'(+747:( '**'(

-"$0#)( 1%&'%*1=3)"T*':( 3)8(E'#*E'3&1.$(0'( 3#'*318'%&)(0$( F)#8$B/)(J#"&$(0'(

3$E1&$;(=@)(UVWXVY($(&$@$*(3'#3$(0'(&#I*(.'K'*(*"E'#1)#'*(O(0)(3#'*318'%&)(0)(

Produto Interno Bruto (PIB).

Para compreender as rápidas transformações que vinham ocorrendo na economia, o 

;'.$%&$8'%&)(0$*(E'#*E'3&1.$*(0'(1%.'*&18'%&)*(0)(WQ!DZ:(1%131$0)('8(+77[('($&9(

então realizado anualmente, passou a ser feito com maior frequência. Observou-se, 

durante o período mais intenso da crise, forte resiliência dos setores de petróleo e gás 

'(0'(1%F#$'*&#"&"#$(JM*13$:($&#1J"20$(O('@1*&I%31$(0'(E#)\'&)*(0'(G#$%0'(E)#&'('(E#$K)(

de maturação, bem como a avanços no marco regulatório e a políticas públicas. As 

inversões nos setores exportadores e de bens de capital, no entanto, foram bastante 

18E$3&$0$*:(E)#(3$"*$(0$(F)#&'(-"'0$(%)(3)89#31)(1%&'#%$31)%$;('(0$(0'&'#1)#$B/)(

das expectativas quanto ao crescimento econômico mundial. 

?( #$E10'K( 0$( #'&)8$0$( 0)*( 1%.'*&18'%&)*( .'1)( 3)%=#8$#( )( 01$G%P*&13)( 0)(

BNDES de que a crise havia levado a um movimento mais de adiamento do que 

de cancelamento de projetos. Ao mesmo tempo, a existência de grande número 

de projetos de larga escala garantia um piso mais elevado dos investimentos. 

R()J\'&1.)(0'*&'(3$E2&";)(9($E#'*'%&$#()(%).)(;'.$%&$8'%&)(*)J#'($*(E'#*E'3&1.$*(

de investimentos na economia brasileira, agora para o período 2010-2013. Exis-

te particular interesse em compreender o processo de retomada do investimento. 

Nesse sentido, procura-se resposta para algumas perguntas. Qual a perspectiva 

de crescimento dos investimentos? Quais setores deverão se destacar e quais são 

)*(F$&)#'*(3#2&13)*(-"'(E)0'8(3)8E#)8'&'#()"(J'%'=31$#('**'(3'%M#1)]((

^$#$( #'*E)%0'#($('**$*(E'#G"%&$*:( F)1(%'3'**M#1$("8$($%M;1*'(E#9.1$(0)*( F$&)#'*(

que limitavam o crescimento dos investimentos e das mudanças no cenário ocor-

ridas nos últimos anos, com atenção especial ao ciclo de inversões ocorrido entre 

2006 e 2008. Embora os determinantes iniciais desse ciclo não anunciassem maior 

robustez dos investimentos do país, houve importantes transformações na econo-

mia no período, que consolidaram o cenário de crescimento do investimento na 

economia nos próximos anos. 
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?;98(0'*&$(1%&#)0"B/):()('*&"0)(1%3;"1()1&)(*'BN'*>(?(*'G"%0$($%$;1*$($*(#'*&#1BN'*(

$)(1%.'*&18'%&)(%)(W#$*1;('%&#'(4567('(8'$0)*(0$(093$0$(0'(+777('($(&'#3'1#$(F$K(

"8(J#'.'(#'&#)*E'3&)(0$(8"0$%B$(%)(3'%M#1)('3)%H813)(%)(=8(0'**'(E'#2)0)>(?(-"$#&$(

seção apresenta o panorama dos investimentos nos setores mapeados de 2005 a 2008, 

avaliando o que determinou a mudança do cenário. A quinta e a sexta mostram, respec-

tivamente, as perspectivas no período 2010-2013 e os novos fatores determinantes dos 

1%.'*&18'%&)*>(?(E$#&1#(0'**$*(E'#*E'3&1.$*:($(*9&18$(*'B/)(E#)\'&$($(&#$\'&P#1$(0$(&$@$(0'(

1%.'*&18'%&)(%$('3)%)81$(':(E)#(=8:($()1&$.$(*'B/)($E#'*'%&$($*(3)%3;"*N'*(0)('*&"0)>(

POR QUE A TAXA DE INVESTIMENTO NÃO CRESCIA

R(_#M=3)(4(8)*&#$()(3)8E)#&$8'%&)(0)(1%.'*&18'%&):($)(;)%G)(0'(-"$*'(C7($%)*>(

Permite comparar os anos de 1970, quando o Brasil vivia seu milagre econômico, 

3)8()*($%)*(+777>(?(&$@$(0'(1%.'*&18'%&)(3$1"(*1G%1=3$&1.$8'%&':(&$%&)($(E#'B)*(

correntes em sete pontos percentuais do PIB quanto a preços constantes em 12 p.p. 

0)(^`W:('%&#'(8'$0)*(0$*(093$0$*(0'(45a7('(0'(+777>1 

GRÁFICO 1: TAXA DE INVESTIMENTO
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Fonte: Elaboração da APE/BNDES, com base em dados do IBGE.

1 ?(01F'#'%B$('%&#'('**$*(-"'0$*(9('@E;13$0$(E';)($"8'%&)(0)(E#'B)(#';$&1.)(0)*(J'%*(0'(3$E1&$;(F#'%&'($)*(0'-

mais preços da economia. Puga e Nascimento (2007) explicam essa diferença com base em políticas de ajuste 

macroeconômico, que resultaram em contenção de demanda, com contenção maior dos preços de economia.



17

SÍ
N

TE
SE

PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO 2010-2013

?(3)8E)*1B/)(0$(VWXV(J#$*1;'1#$(&$8J98(*)F#'"(G#$%0'*(&#$%*F)#8$BN'*(%'**'(E'#2-

odo. Para avaliá-las, a Área de Pesquisa e Acompanhamento Econômico do BNDES 

realizou estimativas decompondo a FBCF em seis “setores”. Utilizou-se a segmentação 

tradicional entre indústria de transformação e indústria extrativa mineral. No entanto, 

F)#$8('@3;"20$*(0)(E#18'1#)(G#"E)($*($&1.10$0'*(#'F'#'%&'*($)(#'=%)(0'(E'&#P;')(':(0)(

segundo, a parcela referente a exploração e produção de petróleo e gás natural. Ambos, 

'8(3)%\"%&):(E$**$#$8($(3)8E)#()(b*'&)#(0'(E'&#P;')('(GM*c:(0'*&$-"'(\"*&1=3$0)(E';$(

importância que os investimentos nesse segmento passaram a ter nos últimos anos.

L$8J98(F)#$8(*'E$#$0)*()*(*'G"1%&'*(*'&)#'*d(U1Y(0'(1%F#$'*&#"&"#$(U-"'(3)8E#''%-

de os segmentos de utilidades públicas e os investimentos governamentais); (ii) o de 

construção residencial (dado seu grande peso na construção civil); e (iii) “demais”, que 

$J#$%G'($G#)E'3"M#1$:(3)89#31)('(*'#.1B)*>

Os resultados obtidos revelam mudanças importantes na composição do investimento 

J#$*1;'1#)(0'*0'($(093$0$(0'(45a7:(3)8(0'*&$-"'(E$#$($(E'#0$(0'(E$#&131E$B/)(#';$&1.$(

0$(1%0e*&#1$(0'(&#$%*F)#8$B/)('(0$(1%F#$'*&#"&"#$>(R(_#M=3)(+(#'.';$(-"'($(E$#&131E$B/)(

0'**'*(0)1*(*'&)#'*(%$(VWXV(3$1"(0'(,+f:(%$(093$0$(0'(45a7:(E$#$(g4f:('8(+776:(

1*&)(9:("8$(E'#0$(0'(+4(E>E>(Z/)(*'&)#'*(-"'(3)%3'%&#$8(E#)\'&)*(0'(;)%G)(E#$K)(0'(

maturação e de elevado valor, que requerem estabilidade econômica e arcabouço ins-

titucional apropriado para serem realizados. Essas condições, sem dúvida, estiveram 

$"*'%&'*(%)*(+,($%)*(-"'(./)(0)(1%231)(0)*($%)*(4567($&9(8'$0)*(0$(093$0$(0'(+777>(

GRÁFICO 2: COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - PRINCIPAIS SETORES
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?(1%*&$J1;10$0'(%$('3)%)81$(F)1(*9#1)('%&#$.'($)(1%.'*&18'%&)(%)(W#$*1;>(R(

$8J1'%&'(1%F;$31)%M#1):(0)*($%)*(4567(O(E#18'1#$(8'&$0'(0)*($%)*(4557:(01F1-

cultava o planejamento de longo prazo e os cálculos prospectivos de retorno 

dos projetos. A presença de juros elevados foi outro importante limitador dos 

investimentos na indústria de transformação. As empresas foram levadas a se 

concentrar em projetos cuja atratividade superasse a combinação de liquidez, 

segurança e elevada rentabilidade proporcionada pelas aplicações em títulos 

públicos no overnight>(L$;( 3'%M#1)( #'*&#1%G1"( $*( 1%.'#*N'*( O(8)0'#%1K$B/)(

de plantas industriais existentes, em detrimento da construção de novas uni-

dades fabris, caracterizadas por maior mobilização de recursos e elevados 

prazos de retorno.

Restrições externas por escassez de divisas foram fatores críticos em di-

F'#'%&'*( 8)8'%&)*d( 8)#$&P#1$( 8'@13$%$( U456+Y:( 3#1*'( 0)( h9@13)( U455,Y:(

crise da Ásia (1997), crises da Rússia e do Brasil (1998-1999) e eleições 

presidenciais brasileiras (2002). Resultaram em rígidas políticas de ajuste 

8$3#)'3)%H813):($3)8E$%<$0$*(E)#(#'&#$B/)(%)(3#901&)('(#'0"B/)(0$(3$E$-

cidade do Estado de investir. Os acordos entre o Brasil e o Fundo Monetário 

`%&'#%$31)%$;(UVh`Y:('8(456+('('8(4556:(18E"*'#$8(#'*&#1BN'*(O*(1%.'#*N'*(

do setor público.

Diante da reduzida capacidade do Estado de atuar diretamente no desenvol-

vimento da infraestrutura do país, diversas empresas estatais foram privati-

zadas, cabendo ao setor privado assumir maior liderança nos investimentos 

em infraestrutura. No entanto, o arcabouço institucional foi, para a maioria 

dos setores, um importante entrave a tais inversões. Este livro inclui dois 

artigos que abordam a importância do desenvolvimento do marco regulatório 

E$#$()*(*'&)#'*(0'('%'#G1$(';9&#13$('(;)G2*&13$>2    

2 Ver Capítulos 7 e 8.
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BREVE RETROSPECTIVA DA MUDANÇA NO CENÁRIO 
ECONÔMICO

D8(8'$0)*(0$(093$0$(0'(+777:()(W#$*1;($E#'*'%&$.$(1%013$0)#'*('3)%H813)*(J'8(

8$1*( E#)E231)*( O( #'$;1K$B/)(0'( 1%.'*&18'%&)*>(R(_#M=3)(g(8)*&#$( "8$( *';'B/)(

0'**'*(1%013$0)#'*>(?('3)%)81$(3#'*31$($(&$@$*('*&M.'1*('(8$1)#'*(-"'(%$(8901$(

0)*(+7( $%)*( $%&'#1)#'*>(?*( &$@$*(0'( 1%A$B/)( '( \"#)*( $E#'*'%&$.$8( &#$\'&P#1$(0'(

-"'0$('(8'%)#(.);$&1;10$0':()(-"'(F$.)#'3'"($('@E$%*/)(0)(8'#3$0)(0'(3#901&)>(

R*('8E#9*&18)*(O*(E'**)$*(F2*13$*(;10'#$#$8('**'(3#'*318'%&):(18E";*1)%$0)*(E';$(

criação das operações consignadas em folha de pagamento. 

GRÁFICO 3: INDICADORES ECONÔMICOS
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JUROS – SELIC
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Fonte: Ipeadata.

?(8"0$%B$(%$*(3)%&$*('@&'#%$*(F)1(&$8J98(*1G%1F13$&1.$>(?*(#'*'#.$*(1%&'#-

nacionais aumentaram de US$ 57 bilhões, em 2005, para US$ 240 bilhões, 

em 2009 (Gráfico 4). Como resultado do acúmulo de reservas internacionais, 

o Brasil passou da condição de devedor para credor líquido em moeda es-

trangeira em 2006 (Gráfico 4). Essa mudança de status do país rompeu com 

o perverso canal de transmissão de choques cambiais sobre as contas fiscais. 

Diferentemente do passado, a desvalorização da moeda nacional agora reduz 

a dívida pública, abrindo espaço para políticas fiscais anticíclicas em mo-

mentos de crise.
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GRÁFICO 4: RESERVAS INTERNACIONAIS E DÍVIDA EXTERNA LÍQUIDA DO SETOR PÚBLICO
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Fonte: Elaboração da APE/BNDES, com base em BCB.

Com a retomada do crescimento, a redução da taxa de juros e o cumprimento das 

8'&$*(=*3$1*:( $(02.10$( ;2-"10$(0)( *'&)#(EeJ;13)( U!iZ^Y('%&#)"('8( &#$\'&P#1$(0'(

-"'0$>(?(!iZ^(*$1"(0'([4f(0)(^`W:(%)(=8(0'(+77+:(E$#$(Cgf(0)(^`W:(%)(=8(

0'(+775>(?;98(0$(8$1)#(*);.I%31$(0)(G).'#%):()(E'#=;(0$(02.10$(8';<)#)":(3)8(

3#'*318'%&)(0$(E$#&131E$B/)(0'(&2&";)*(E#'=@$0)*($(E$#&1#(0'(+77g('($;)%G$8'%&)(

dos prazos a partir de 2006. 
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O DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS ENTRE  
2005 E 2008

A análise da mudança no desempenho dos investimentos e seus fatores determinantes 

foi feita com base em uma ótica setorial, que resultou do levantamento das inversões 

%)*(E#1%31E$1*(*'&)#'*(0$('3)%)81$>(D**'(8$E'$8'%&)(F)1(3)8E$#$0)(O*(&#$%*F)#-

mações ocorridas nos cenários brasileiro e internacional, tendo como resultado um 

diagnóstico dos efeitos das mudanças na demanda mundial, melhora na distribuição 

de renda do país e alterações em marco regulatório sobre os investimentos.   

O levantamento engloba 14 setores (Tabela 1), dos quais sete da indústria, seis de in-

fraestrutura e um de construção civil. A escolha dos setores foi feita com base tanto na 

relevância de cada um deles para a FBCF quanto no grau de conhecimento do BNDES 

*)J#'()*(E#)\'&)*('8(3"#*)('('8(E'#*E'3&1.$>(^)#(3)%&$(0)(F)3)(0)(W$%3)('8(=%$%31$#(

investimentos, o levantamento cobre principalmente os setores da indústria mais in-

tensivos em capital e os projetos de infraestrutura. Pelo conhecimento dos efeitos do 

E#)G#$8$(0'($E)1)(O(3)%*&#"B/)(0'(3$*$*(E)E";$#'*('(0)*(1%.'*&18'%&)*(E)#(3)%&$(0)*(

'.'%&)*('*E)#&1.)*:()(*'&)#(0'('01=3$BN'*(F)1($G#'G$0)($)(8$E'$8'%&)>(

TABELA 1: LISTA DE SETORES COM INVESTIMENTOS MAPEADOS

Indústria Infraestrutura

Petróleo e gás Energia elétrica

Extrativa mineral Telecom

Siderurgia Saneamento

Química Ferrovias

Veículos Rodovias

Eletroeletrônica Portos

Papel e celulose

Construção civil

Edificações

Fonte: BNDES.
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Para melhor compreensão da dinâmica dos investimentos na indústria, foram 

agrupados os setores de petróleo e gás, os projetos mais voltados ao mercado 

'@&'#%)('($-"';'*(8$1*(.);&$0)*($)(8'#3$0)(1%&'#%)>(!'**'(8)0):($($%M;1*'(9(

focada nos seguintes grupos:  

!" #$%&'()*+","-.()/0.1"."23'. Compreende os investimentos em exploração 

'(E#)0"B/)j(#'=%)('(&#$%*E)#&'*j('(GM*('('%'#G1$>(R(8$E'$8'%&)(3)%*10'-

ra os investimentos a serem realizados pela Petrobras e pelas empresas 

E#1.$0$*>( R(W#$*1;( 9( $( E#1%31E$;( F#)%&'1#$( E$#$( $( '@E$%*/)( 0$( E#)0"B/)(

de petróleo no mundo e deve continuar atraindo empresas em busca de 

expansão nas suas reservas.

!" #$%&'()*+"410(+%+"+1"5.)6+%1".7(.)$18 Compreende setores com inves-

&18'%&)*(8$1*(.);&$0)*(O(E#)0"B/)(E$#$('@E)#&$B/)>(^)#(3)%&$(0$(01*E)-

nibilidade de informações, o levantamento foca nos setores de extrativa 

mineral, siderurgia e papel e celulose. Trata-se de grupo que tem sido 

J'%'=31$0)(E';)($"8'%&)(0)*(E#'B)*(1%&'#%$31)%$1*(0'(commodities, de-

3)##'%&'( 0)( F)#&'( 3#'*318'%&)( 0$( 0'8$%0$( 3<1%'*$( E)#(8$&9#1$*TE#18$*>(

Reúne setores em que o Brasil tem uma indústria bastante competitiva, 

com empresas brasileiras que exportam para diferentes mercados. Os bai-

@)*(3"*&)*(0'(E#)0"B/)(&I8(&$8J98(;'.$0)($("8(0'*;)3$8'%&)(0'("%10$-

0'*(E#)0"&1.$*(0)(<'81*F9#1)(%)#&'(E$#$()(W#$*1;:(3)8(&$1*(1%.'*&18'%&)*(

*'%0)(&$8J98(8$E'$0)*(%)('*&"0)>

!" #$%&'()*+"410(+%+"+1"5.)6+%1"*$(.)$18 O mapeamento abrange dois se-

tores produtores de bens de consumo das famílias – veículos e eletroele-

&#H%13$(S:($;98(0$(-"2813$:(-"'(&'8(E#)0"B/)(.);&$0$($)(8'#3$0)(1%&'#%)>(

Z/)(*'&)#'*(E$#&13";$#8'%&'(J'%'=31$0)*(E';)(3#'*318'%&)(0$(3;$**'(bXc(

0$(E)E";$B/)('(E';$(F)#&'('@E$%*/)(0)(3#901&)(O*(E'**)$*(F2*13$*>(D8J)#$(

relevantes, não foram cobertos os setores intensivos em trabalho, que tam-

J98(&I8(E#)0"B/)(8$1*(.);&$0$($)(8'#3$0)(1%&'#%)>(?($;&$(E$#&131E$B/)(

0'(813#):(E'-"'%$*('(8901$*('8E#'*$*(Uh^hD*Y(%'**'*(*'&)#'*(01=3";&$(

o levantamento de informações.
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!" #$9)+.'():(:)+8 O levantamento abrange os dois principais setores de infraestru-

&"#$(S('%'#G1$(';9&#13$('(&';'3)8"%13$BN'*(S:($;98(0$*(M#'$*(0'(;)G2*&13$(U&#$%*-

porte rodoviário, portos e ferrovias) e de saneamento. Não inclui os investimentos 

mapeados em aeroportos por conta dos eventos esportivos, que já estão incluídos 

%)(*'G8'%&)(0'('01=3$BN'*(0$(3)%*&#"B/)(31.1;>(

!" ;1$'():<=1"6*4*08(R('*&"0)(&#$&$(*)8'%&'(0)*(1%.'*&18'%&)*('8('01=3$BN'*(%/)(

industriais, uma vez que grande parte das inversões em construção pesada e em 

'01=3$BN'*(1%0"*&#1$1*('*&M(1%3;"20$(%)*(E#)\'&)*(0$(1%0e*&#1$('(0'(1%F#$'*&#"&"#$>(

V$K'8(E$#&'(0$($%M;1*'()*(1%.'*&18'%&)*('8(3)%*&#"B/)(#'*10'%31$;:('01=3$BN'*(

comerciais e instalações desportivas. Contudo, não incorpora construção residen-

cial não organizada e os gastos das famílias em reformas de residências.

D8(+776:(&$1*(1%.'*&18'%&)*(=3$#$8('8(kl(+,[(J1;<N'*:3 representando: 

m( 8% do PIB; 

m( 44% da FBCF; 

m( 61% dos investimentos da indústria; e

m( 95% dos investimentos da infraestrutura.

R(*'&)#(0'('01=3$BN'*(&'8(G#$%0'(E'*)(%)(8$E'$8'%&):(&'%0)(#'*E)%010)(E)#(gaf(0)*(

1%.'*&18'%&)*(%)*(*'&)#'*($%$;1*$0)*('8(+776>(R(*'&)#(0'(E'&#P;')('(GM*(&'8(&$8J98(

grande importância no levantamento, com participação de 21%. A indústria mais voltada 

ao mercado externo teve peso de 13%, com destaque para a extrativa mineral. A indús-

tria voltada ao mercado interno respondeu por apenas 7% das inversões, por conta da 

01=3";0$0'($E)%&$0$('8()J&'#(1%F)#8$BN'*(*)J#'($;G"%*(*'&)#'*>(Q$(1%F#$'*&#"&"#$:(3)8(

E$#&131E$B/)(0'(++f:(*)J#'**$'8()*(.$;)#'*('8('%'#G1$(';9&#13$('(&';'3)8"%13$BN'*>(

Existem nítidas diferenças entre os setores em termos de desempenho do investi-

8'%&):('%&#'(+77,('(+776>(R(_#M=3)(,(8)*&#$()(3#'*318'%&):(&'%0)(3)8)(#'F'#I%-

31$()*(.$;)#'*(8901)*($%"$1*('%&#'(+774('(+77C>(?(;10'#$%B$(0$(1%0e*&#1$(%)($"8'%&)(

das inversões aparece de forma bastante nítida, desde o início do período analisado.  

3 (n$;)#'*($(E#'B)*(0'(+775:($&"$;1K$0)*(3)8(J$*'(%)(0'A$&)#(18E;231&)(0$(VWXV>
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R*(1%.'*&18'%&)*('8('01=3$BN'*(*'($3';'#$#$8($E'%$*($(E$#&1#(0'(+77a:('%-"$%&)($(

infraestrutura cresceu somente em 2008.

GRÁFICO 5: CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS (MÉDIA 2001-2004 = 100)

            Indústria            Infraestrutura            Edificações            Total
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Fonte: BNDES.

Os setores voltados ao mercado externo e o de petróleo e gás foram os que puxa-

#$8()(0'*'8E'%<)(0$(1%0e*&#1$:(3)8)(8)*&#$()(_#M=3)([>(R*(1%.'*&18'%&)*(0)*(

setores mais voltados ao mercado interno cresceram somente a partir de 2006. De 

2006 a 2008, houve aumento generalizado nas inversões dos três grupos. 

GRÁFICO 6: CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA (MÉDIA 2001-2004 = 100)

            Petróleo e gás            Voltados ao mercado externo            Voltados ao mercado interno
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Fonte: BNDES.
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X)8(J$*'(%)*(G#M=3)*($%&'#1)#'*:(9(E)**2.';(10'%&1=3$#(&#I*(G#$%0'*(8).18'%&)*(

do investimento no período de 2005 a 2008: 2005-2006, 2006-2007 e 2008. No 

que segue, são analisados os setores líderes em cada movimento e os fatores eco-

nômicos determinantes da liderança.

Liderança de petróleo e gás e dos setores voltados ao  

mercado externo  

Em 2005-2006, houve expressivo volume de investimento nos setores voltados ao 

mercado externo e em petróleo e gás. A mudança no cenário externo foi o principal 

F$&)#(0'&'#81%$%&'(0'**$*(1%.'#*N'*>(D8(8'$0)*(0$(093$0$(0'(+777:($('3)%)81$(

mundial, especialmente a da China, apresentava forte dinamismo, acompanhado 

por aumento da demanda por commodities. A alta expressiva nos preços interna-

cionais dos principais produtos básicos exportados proporcionou variações posi-

tivas dos termos de troca do Brasil – i.e., da razão entre a evolução dos preços de 

'@E)#&$B/)('(0'(18E)#&$B/)>(R(_#M=3)(a(8)*&#$($(&#$\'&P#1$(0)*(E#'B)*(0)(81%9#1)(

de ferro e da cotação internacional do petróleo. 

GRÁFICO 7: COTAÇÃO DOS CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO BRASILEIRO
E PREÇO SPOT DO BARRIL DE PETRÓLEO

EVOLUÇÃO DO PREÇO SPOT DO PETRÓLEO
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EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO MINÉRIO DE FERRO (CIF) EXPORTADO PELO BRASIL
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Fonte: Elaboração da APE/BNDES, com base em CRU e Bloomberg.

Em 2006, houve forte crescimento nas inversões em segmentos de bens intermediários: 

siderurgia e papel e celulose. Esse movimento de difusão dos investimentos, com o 

adensamento da cadeia produtiva, abrangeu tanto empresas já localizadas no país quan-

to o ingresso de investimentos diretos do exterior. Destacam-se a Thyssen Krupp e a 

Arcelor Mittal, na siderurgia, e a Stora Enso, em papel e celulose.   

As vantagens comparativas brasileiras nos setores de siderurgia e papel e ce-

;";)*'(F)#$8(';'8'%&)*(18E)#&$%&'*(0'**$(*'G"%0$('&$E$>(R(_#M=3)(6(8)*&#$(

que o Brasil tem o menor custo de produção no segmento de celulose, enquan-

&)(%$(*10'#"#G1$()*(3"*&)*(0'(E#)0"B/)(&$8J98(*'('%3)%&#$8(J'8($J$1@)(0$(

8901$(8"%01$;>(D**$*(3$#$3&'#2*&13$*('*&18";$#$8()(F'3<$8'%&)(0'(FMJ#13$*(%$(

Europa e nos Estados Unidos e provocaram deslocamentos de bases de produ-

B/)(E$#$()*(E$2*'*('8(0'*'%.);.18'%&)(0)(<'81*F9#1)(*";:(*'%0)()(W#$*1;("8(

locus de destaque nesse processo. 
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GRÁFICO 8: VANTAGENS COMPARATIVAS BRASILEIRAS NOS SETORES DE SIDERURGIA
E PAPEL E CELULOSE

CUSTO DE PRODUÇÃO DE BOBINAS A QUENTE EM 2010

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
CIS Brasil Índia Média mundial Argentina China

310

340

380

403

420
430

Em
 U

S$
/t

XoZLR(!D(^kR!opqR(!D(Wrs^(QR(ZD_oQ!R(Lk`hDZLkD(!D(+775

600

500

400

300

200

100

0

B
ra

si
l

In
d

o
n

é
si

a

C
h

il
e

N
o

ru
e

g
a

C
h

in
a

Su
é

ci
a

E
U

A

Fi
n

lâ
n

d
ia

C
a

n
a

d
á

Fr
a

n
ça

M
é

d
ia

 
m

u
n

d
ia

l

301 306 309

375

453 454
464

511 515 520
532

E
m

 U
S$

/t

V)%&'d((D;$J)#$B/)(0$(?^DtWQ!DZ:(3)8(J$*'('8(Xko('(r$uv1%*(w#1G<&>

A fase de adensamento do investimento 

D8(+77[T+77a:()(1%.'*&18'%&)(E$**)"(E$#$("8$(*'G"%0$(F$*':(8)01=3$%0)(;1-

G'1#$8'%&'(*'"(E'#=;('(&)#%$%0)T*'(8$1*(#)J"*&)>(?;98(0$(8$%"&'%B/)(0)(3#'*31-

mento das inversões em petróleo e gás e em setores voltados ao mercado externo,  
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$3';'#$#$8T*'()*(1%.'*&18'%&)*('8(*'&)#'*(.);&$0)*($)(8'#3$0)(0)89*&13)('(

'8('01=3$BN'*>(

A melhora das contas externas e os efeitos dinamizados das fases iniciais do 

ciclo de investimento foram, sem dúvida, importantes para a retomada do cres-

cimento do mercado interno. O consumo cresceu com o aumento da geração 

líquida de postos de trabalho formais, o aumento do salário real e a expansão 

0)(3#901&)>(

R(_#M=3)(5(8)*&#$("8$(*';'B/)(0'(1%013$0)#'*(0)(8'#3$0)(0'(&#$J$;<)('(0'(

distribuição de renda. Entre 2003 e 2009, foram criados mais de 8,7 milhões 

0'( '8E#'G)*( F)#8$1*(%$( '3)%)81$:( '%-"$%&)( $( 1%A$B/):(8'010$(E';)( `^X?:(

caiu de 9,3% para 4,3%. O crescimento da massa salarial real da ordem de 

35%, os aumentos reais do salário mínimo e as políticas de transferência de 

renda, como o programa Bolsa Família,4 explicam a redistribuição da renda 

no período. O índice de Gini – que mede o grau de desigualdade existente na 

distribuição da renda domiciliar per capita – caiu de forma contínua ao longo 

0'(&)0$($(093$0$(0'(+777>(

X<$8$($($&'%B/)()($"8'%&)(0$(18E)#&x%31$('3)%H813$(0$(3;$**'(8901$:(3)8(

$(81G#$B/)(0$*(F$82;1$*(-"'(E'#&'%31$8(O*(3;$**'*(!('(D(U#'%0$(0)8131;1$#(per 

capita(0)(&#$J$;<)(0'($&9(kl(++C:77Y(E$#$($(3;$**'(X(U#'%0$('%&#'(kl(++C:77('(

R$ 697,00). A classe C, que respondia por 43,2% da renda per capita do traba-

lho em 2002, passou a representar 53,8% em 2008. O surgimento dessa “nova 

3;$**'(8901$c(5 expandiu o mercado interno, levando as empresas a elevar seus 

níveis de produção em direção a maiores economias de escala. 

4( (D%&#'(+77g('(+775:()($"8'%&)(8901)(#'$;($3"8";$0)(0)(*$;M#1)(82%18):($(E#'B)*(0'(%).'8J#)(0'(+775:(

chegou a 44,5%. O Bolsa Família, lançado em outubro de 2003, com o objetivo de combater a fome e a 

E)J#'K$:($;98(0'($**'G"#$#($3'**)(O(#'0'(0'(*'#.1B)*(EeJ;13)*('($**1*&I%31$(*)31$;(O*(3$8$0$*(8$1*(E)J#'*:(

3#'*3'"(0'(F)#8$(#ME10$>(D8(+776:()(E#)G#$8$(J'%'=31$.$(3'#3$(0'(44:,(81;<N'*(0'(F$82;1$*:(3)8(01*EI%-

dio de, aproximadamente, R$ 1 bilhão.
5  Ver Fundação Getulio Vargas/Centro de Políticas Sociais (2010).
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GRÁFICO 9: CRIAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGOS FORMAIS, MASSA SALARIAL REAL,
ÍNDICE DE GINI E ESTRUTURA DE CLASSES ECONÔMICAS
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ÍNDICE DE GINI DA POPULAÇÃO OCUPADA
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Fontes: Caged, Banco Central, PNAD-IBGE. 

R(G).'#%)(&$8J98(3)%&#1J"1"(E$#$($('@E$%*/)(0)(1%.'*&18'%&)(3)8(8'010$*('8(#';$B/)(

$)(1%.'*&18'%&)(EeJ;13)('(O(1%0"B/)(0$*(1%.'#*N'*(0)(*'&)#(E#1.$0)>(D8(+77a:(;$%B)"()(

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que consistia em ações coordenadas  

entre os setores público e privado visando promover investimentos em infraestrutura no 

período 2007-2010.6 O objetivo do programa foi eliminar os gargalos existentes ao cresci-

mento econômico; aumentar a produtividade das empresas; gerar efeitos multiplicadores 

e aceleradores de investimentos no setor privado; e reduzir as desigualdades regionais. 

6 Em sua versão inicial, o total dos investimentos públicos e privados compreendidos no PAC atingiam o 

8)%&$%&'(0'(kl(,7g:5(J1;<N'*:(*'%0)(kl(+aC:6(J1;<N'*(E$#$($(M#'$('%'#G9&13$:(kl(4a7:6(J1;<N'*(E$#$($(M#'$(

social e urbana e R$ 58,3 bilhões para logística.
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Generalização do crescimento dos investimentos

O ano de 2008 pode ser marcado pelo crescimento do investimento de forma ge-

neralizada. Em todos os setores analisados, as inversões foram, em termos reais, 

maiores do que no ano anterior. Mesmo nos setores voltados ao mercado externo, 

)($G#$.$8'%&)(0$(3#1*'(1%&'#%$31)%$;(%)(-"$#&)(&#18'*&#'(0'(+776(%/)(F)1(*"=31'%&'(

para reverter o robusto aumento das inversões nos nove primeiros meses do ano. 

L$%&)()(3)%*"8)(0$*(F$82;1$*(-"$%&)()(3#901&)(3)%&1%"$#$8($(3#'*3'#:(18E";*1)-

%$%0)($*(1%.'#*N'*(0)*(*'&)#'*(.);&$0)*($)(8'#3$0)(0)89*&13)('('8('01=3$BN'*>(

As políticas públicas de incentivo ao investimento (PAC) da infraestrutura básica, 

por sua vez, levaram a uma expansão dos investimentos em infraestrutura. 

Em suma, esta seção mostrou a importância do ciclo de investimento ocorrido en-

tre 2006 e 2008. Seu início foi bastante modesto, amparado basicamente no forte 

dinamismo da economia mundial, com ampla liquidez, elevação dos preços das 

commodities e aumento das inversões em setores exportadores e em petróleo e gás. 

A difusão desse processo para outros setores e as mudanças estruturais ocorridas 

%$('3)%)81$(9(-"'(&)#%$#$8('**'(313;)(*1%G";$#>(

Em meados de 2008, os investimentos eram elevados em diversos setores, atingin-

do os segmentos ligados aos mercados interno e externo e a infraestrutura básica. 

?(3#1*'(=%$%3'1#$(1%&'#%$31)%$;:(%)(=8(0'(+776:(;'.)"(O(1%&'##"EB/)(0)(313;)(0'(

expansão do investimento. No segundo semestre de 2009, contudo, os investimen-

&)*(\M(#'&)8$.$8(3#'*318'%&)>(?(*"*&'%&$B/)(0)(3#'*318'%&)(0)(8'#3$0)(0)89*-

tico, a existência de grandes projetos e políticas públicas foram fundamentais para 

essa retomada. A próxima seção destaca a importância desses fatores, ao analisar 

a perspectiva de investimento 2010-2013.

AS PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTO 2010-2013 

R(;'.$%&$8'%&)(0$*(E'#*E'3&1.$*(0'( 1%.'*&18'%&)(3)J#'( &$%&)(E#)\'&)*(=%$%31$-

dos pelo BNDES quanto por outras fontes de recursos. Para a maioria dos seto-

#'*:(F)1(E)**2.';(10'%&1=3$#()*(E#)\'&)*('@1*&'%&'*>(D8(E'&#P;')('(GM*:($*(F)%&'*(0'(
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1%F)#8$B/)(*/)()(E;$%)('*&#$&9G13)(0$(^'&#)J#$*:(#'&1#$0$*($*(1%.'#*N'*(%)('@&'#1)#(

e em outros setores, e o levantamento de investimentos nas demais empresas. No 

caso da construção residencial, foram calculados os impactos do Programa Minha 

Casa Minha Vida (PMCMV) e dos eventos esportivos, acrescidos de estimativa 

'3)%)89&#13$(E$#$()*(0'8$1*(1%.'*&18'%&)*(0)(*'&)#>

A Tabela 2 mostra o montante expressivo de R$ 1,3 trilhão de investimentos nos 

setores mapeados para o período 2010-2013. Chamam a atenção os R$ 465 bilhões 

'8('01=3$BN'*('()*(kl(gC7(J1;<N'*('8(E'&#P;')('(GM*>(Q$(1%F#$'*&#"&"#$:(*)J#'**$'8(

$*(E'#*E'3&1.$*(0'(1%.'#*N'*('8('%'#G1$(';9&#13$(0'(kl(47+(J1;<N'*>(

TABELA 2: INVESTIMENTOS MAPEADOS 2010-2013

Setores R$ bilhões  %

Indústria 549 41,4

Petróleo e gás 340 25,6

Voltados ao mercado externo 122 9,2

Extrativa mineral 52 3,9

Siderurgia 51 3,9

Papel e celulose 19 1,4

Voltados ao mercado interno 87 6,5

Química 34 2,5

Veículos 32 2,4

Eletroeletrônica 21 1,6

Infraestrutura 315 23,7

Energia elétrica 102 7,7

Telecom 67 5,0

Saneamento 39 2,9

Ferrovias 56 4,2

Transporte rodoviário 36 2,7

Portos 15 1,1

Edificações 465 35,0

Total 1.328 100,0

Fonte: BNDES.
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A Tabela 3 apresenta a perspectiva de crescimento nos investimentos para  

+747T+74g:(%$(3)8E$#$B/)(3)8(+77,T+776>(R(3'%M#1)(9(0'($"8'%&)(0'(5:+f($)($%)(

nas inversões dos setores mapeados, com destaque para elevação de 11,9% a.a. na  

indústria. Chama a atenção o cenário de aumento dos investimentos acima de 4,5% 

ao ano, nos cinco grupos (petróleo e gás, voltados ao mercado externo, voltados ao 

8'#3$0)(1%&'#%):(1%F#$'*&#"&"#$('('01=3$BN'*Y>(

TABELA 3: CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS MAPEADOS 2010-2013

Setores
Valores (R$ bilhão) Crescimento

2005-2008 2010-2013 % % a.a.

Indústria 313 549 75,8 11,9

Petróleo e gás 160 340 112,5 16,3

Voltados ao mercado externo 96 122 26,9 4,9

Extrativa mineral 53 52 (2,7) (0,6)

Siderurgia 26 51 99,5 14,8

Papel e celulose 17 19 10,6 2,0

Voltados ao mercado interno 56 87 53,9 9,0

Química 18 34 87,4 13,4

Veículos 23 32 37,8 6,6

Eletroeletrônica 15 21 39,0 6,8

Infraestrutura 199 315 57,9 9,6

Energia elétrica 67 102 52,0 8,7

Telecom 66 67 2,1 0,4 

Saneamento 22 39 76,5 12,0

Ferrovias 19 56 195,3 24,2

Transporte rodoviário 21 36 73,0 11,6

Portos 5 15 217,9 26,0

Edificações 343 465 35,6 6,3

Total 854 1.328 55,5 9,2

Fonte: GT do Investimento/BNDES.

No que segue, são analisadas as características dos investimentos mapeados em 

cada setor.
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Indústria – petróleo e gás 

A perspectiva de crescimento dos investimentos está claramente puxada por pe-

&#P;')('(GM*>(?('@E'3&$&1.$(E$#$()(E#P@18)(-"$0#1I%1)(9(0'(-"'()*( 1%.'*&18'%-

tos atinjam R$ 340 bilhões, com crescimento de 113% em relação ao quadriênio 

2005-2008.7(X"8E#'(0'*&$3$#(-"'($*(1%.'#*N'*(%$(E#).2%31$(0)(E#9T*$;(#'*E)%0'8(

por apenas cerca de R$ 50 bilhões do total. Tais inversões são basicamente em ex-

E;)#$B/):(3)8(8'%)#(8$G%1&"0'(F#'%&'(O*(-"'(0'.'#/)()3)##'#(%$('&$E$(E)*&'#1)#(

0'(E#)0"B/)>(Q'**'(*'%&10):(E)0'T*'(3)%3;"1#(-"'($&9(+7+7()(*'&)#(3)%&$#M(3)8(

projetos de investimentos ainda mais vultosos em petróleo e gás. 

R(W#$*1;(9($(E#1%31E$;(F#)%&'1#$(8"%01$;(0'('@E$%*/)(0)(*'&)#(yX)*&$(et al. (2010) e 

Z$%&z?%%$(U+747Y{>(?(E'#*E'3&1.$(9(0'(-"'($(E#)0"B/)(J#$*1;'1#$(0'(E'&#P;')(3#'*B$(

+:6(81;<N'*(0'(J$##1*t01$:('%&#'(+776('(+7g7>(?*(1%.'#*N'*(0)(*'&)#(&I8(&$8J98(

o potencial de incentivar o desenvolvimento da indústria local de bens e serviços 

para-petroleiros. Apenas a Petrobras tem planejada a compra de 48 embarcações 

0'($E)1):($(3)%&#$&$B/)(0'(++(*)%0$*(0'(E'#F"#$B/)('(4g(E;$&$F)#8$*($&9(+74g>(D%-

=8:(&#$&$T*'(0'("8$(G#$%0'()E)#&"%10$0'(E$#$()(E$2*(*'(&#$%*F)#8$#('8("8$(J$*'(

18E)#&$%&'(0'(E#)0"B/)(0'(J'%*('(*'#.1B)*($**)31$0)*(O(3$0'1$(0)(E'&#P;')>8

Indústria voltada ao mercado externo

R(3'%M#1)(9(0'(3#'*318'%&)(0'(+af(%)*(1%.'*&18'%&)*(8$E'$0)*(0$(1%0e*&#1$(8$1*(

voltada ao mercado externo no período 2010-2013, frente a 2005-2008. Nota-se 

um menor dinamismo frente ao crescimento projetado de 49% para os setores 

mais direcionados ao mercado interno. A explicação está na expectativa de melhor 

desempenho brasileiro frente aos demais países. Essa diferença, no entanto, tende 

a mudar com o comportamento dos preços internacionais de commodities e altera-

ções no desempenho da economia mundial.

7( (V)#$8(3)%*10'#$0)*()*(1%.'*&18'%&)*('8('@E;)#$B/)('(E#)0"B/)j(#'=%)('(&#$%*E)#&'*j('(GM*('('%'#G1$>(Q/)(

compreende os projetos em distribuição de combustíveis e em petroquímica – em especial o Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), incluído na química. 
8 Ver Capítulo 2 deste livro.
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Na .7()+(*4+"5*$.)+0:()*(1%.'*&18'%&)*(0'.'#/)(=3$#('8(kl(,+(J1;<N'*:(%)(E'#2)0)(

2010-2013. Nos últimos anos, o crescimento da demanda chinesa levou a forte alta 

%)*(E#'B)*(0)*(81%9#1)*:(3)%F)#8'(.1*&)(%$(-"$#&$(*'B/)>(D**'($"8'%&)(F)1(0'31*1-

vo para o ciclo de inversões ocorrido na mineração, com as empresas antecipando 

E#)\'&)*>(X)8)(#'*";&$0)(0'**$($%&'31E$B/):($(E#)\'B/)(9(0'(E'-"'%$(-"'0$(0'(gf(

nos investimentos do setor, na comparação com 2005-2008. O comportamento da 

economia chinesa continuará a ser fator determinante para o desempenho da mine-

ração nos próximos anos. Em 2009, o aumento das importações da China mais do 

que compensou a queda no resto do mundo, levando o país a responder por quase 

a7f(0$(3)8'#31$;1K$B/)(0)(81%9#1)(%)(8'#3$0)( &#$%*)3'x%13)>(!)1*( F$&)#'*( &I8(

colaborado para maior demanda chinesa: os planos de investimento do governo em 

projetos de infraestrutura e o fechamento de diversas minas de alto custo.

Na '*%.):)2*+:( $( E'#*E'3&1.$( 9( 0'( 1%.'*&18'%&)*( 0'(kl( ,4( J1;<N'*( %)( E'#2)0)(

2010-2013, dobrando em relação a 2005-2008. A capacidade instalada deverá au-

mentar de cerca de 42,7 milhões de toneladas de aço bruto, em 2009, para 51,3 

81;<N'*(0'(&)%';$0$*:('8(+74g>(R*(1%.'*&18'%&)*(%)(E#9T*$;:($*(R;18E2$0$*('($(

Copa do Mundo representarão um consumo adicional de aço próximo de oito 

81;<N'*( 0'( &)%';$0$*:( '%&#'( +747( '( +74[:( )( -"'( *1G%1=3$( "8$(8901$( $%"$;( 0'(

1,1 milhão de toneladas adicionais de aço bruto, a ser atendida pelas usinas brasi-

;'1#$*>(Q)('%&$%&):($($&"$;(3$E$310$0'(E#)0"&1.$(0)(E$2*(9(8$1*(0)(-"'(*"=31'%&'(

para atender ao aumento da demanda interna.9 Os investimentos mapeados desti-

%$8T*'(E#1%31E$;8'%&'(O('@E)#&$B/)>(?EP*(F)#&'(-"'0$(%)(1%231)(0)($%):()(3)89#-

31)(8"%01$;(0'($B)($E#'*'%&)"(*"#E#''%0'%&'(#'3"E'#$B/)(%)(=8(0'(+775>(?1%0$(

'@1*&'(%)(8"%0)("8(*1G%1=3$&1.)('@3'0'%&'(0'(3$E$310$0'(0'(E#)0"B/)(0'($B)(0'(

600 milhões de toneladas/ano, com uma capacidade instalada bruta de 1,9 bilhão 

de t/ano para um consumo aparente de 1,3 bilhão de toneladas. Contudo, o Brasil 

está bem posicionado em termos de custos de produção. Em 2009, os custos totais 

0'(E#)0"B/)(0'(J)J1%$*( $(-"'%&':( E)#( '@'8E;):(=3$#$8('8(oZl(gC7t&)%';$0$:(

$%&'("8$(8901$(8"%01$;(0'(oZl(C7gt&)%';$0$:(0'(oZl(Cg7t&)%';$0$(%$(X<1%$('(0'(

US$ 380/tonelada na Índia.10

9 Ver Puga, Borça Jr. e Carvalho e Silva (2010). 
10 Ver Capítulo 3 deste livro.
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Em -+-.0"."6.0:01'., os investimentos deverão alcançar R$ 19 bilhões, no período 

+747T+74g:(3)8(3#'*318'%&)(0'(44f('8(#';$B/)($)(E'#2)0)(+77,T+776>(?(3#1*'(=%$%-

ceira internacional teve forte impacto no setor no âmbito mundial, com paralisação e 

F'3<$8'%&)(0'(FMJ#13$*(8'%)*(3)8E'&1&1.$*(%)(<'81*F9#1)(%)#&'>(?(E$#&1#(0)(&'#3'1#)(

trimestre de 2009, contudo, houve recuperação do setor, motivada principalmente pelo 

bom desempenho do consumo chinês. O Brasil destaca-se por ter uma das indústrias 

8$1*(3)8E'&1&1.$*(0)(8"%0)('8(3';";)*'(0'(=J#$(3"#&$>(Q'**'(*'%&10):()"&#)(F$&)#(E)*1-

&1.)(9($(&'%0I%31$(0'(*"J*&1&"1B/)(0)("*)(0'(3';";)*'(0'(=J#$(;)%G$(E)#(=J#$(3"#&$(E';)*(

fabricantes de papel, em face dos menores custos de produção. No segmento de papel, 

)(3#'*318'%&)(0)(8'#3$0)(0)89*&13)($&'%")"()(18E$3&)(0$(3#1*'(1%&'#%$31)%$;>11 

Indústria voltada ao mercado interno

Em 4.>6:01':($(E'#*E'3&1.$(9(0'(*1G%1=3$&1.)($"8'%&)(0'(g6f(%)*(1%.'*&18'%&)*(

do setor entre 2010 e 2013, frente a 2005-2008. Esse crescimento está relaciona-

0)(J$*13$8'%&'(O($.$;1$B/)(E)*1&1.$($3'#3$(0)(0'*'8E'%<)(0)(8'#3$0)(1%&'#%):(

reforçada pela reação das vendas de veículos, ocorrida durante a crise econômica 

1%&'#%$31)%$;>(?(E#)\'B/)(9(0'(-"'()(E$2*(*'(&)#%'()(-"$#&)(8'#3$0)(3)%*"810)#(

de veículos em 2010, superando o mercado alemão. Os investimentos mapeados 

1%013$8($"8'%&)(0$(#';'.x%31$(0)(E$2*(%$*(0'31*N'*('*&#$&9G13$*(0$*(8)%&$0)#$*(

de veículos.12 No Capítulo 6 deste livro, Ferreira destaca que várias empresas ele-

geram o Brasil para sediar centros de pesquisa e desenvolvimento que, em alguns 

casos, são capazes de conceber um veículo completo.

Em .0.()1.0.()?$*61', existe previsão de forte crescimento do mercado interno, 

em função dos projetos de inclusão digital, de banda larga e dos eventos esporti-

.)*>(?(E'#*E'3&1.$(9(0'(-"'()(*'&)#(3)%&1%"$#M(F$.)#'310)(E';$(8';<)#1$(0$(01*&#1-

buição de renda, pelo maior acesso da população a bens eletrônicos e o crescente 

"*)(0'(&';'F)%1$:(E#)8).10)(E)#(E#)G#$8$*(G).'#%$8'%&$1*(y^;$%)(Q$31)%$;(0'(

W$%0$(i$#G$(U^QWiY('(o8(X)8E"&$0)#(E)#(?;"%)(UoX?Y{>(

11 Ver Capítulo 4 deste livro.
12 Ver Capítulo 6 deste livro.
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Para a @:>5*6+, foram levantados investimentos de R$ 34 bilhões, no período 2010-

+74g:(6af(8$1)#(-"'()(E'#2)0)(+77,T+776>(X)%&'8E;$8(E'010)*(3)%3#'&)*(0'(=%$%-

31$8'%&)(%)(WQ!DZ:( 1%.'*&18'%&)*(0$(^'&#)J#$*(%$(E'&#)-"2813$:($;98(0'()"&#)*(

E#)\'&)*( $%"%31$0)*( E';$*( '8E#'*$*( )"( 10'%&1=3$0)*( E';$(?**)31$B/)(W#$*1;'1#$( 0$(

Indústria Química (Abiquim). O mapeamento mostra o início de um novo ciclo de 

investimentos no setor com projetos que contribuirão para a geração de produtos de 

8$1)#(.$;)#($G#'G$0)>(!'*&$3$T*'()(X)8E'#\:(.);&$0)(O(E#)0"B/)(0'(E'&#)-"2813)*(

3)8(J$*'(%)(E'&#P;')(E'*$0)(0$(W$31$(0'(X$8E)*:($;98(0'(1%.'*&18'%&)*(3)8('F'1&)(

no desenvolvimento regional, como o da Petroquímica de Suape. O levantamento in-

3;"1(&$8J98(1%.'#*N'*(%$($8E;1$B/)(0$(E#)0"B/)(0'(F'#&1;1K$%&'*:(J'8(3)8)(E#)\'&)*(

no âmbito da alcoolquímica, dentro do conceito de química “verde”. Com as recen-

&'*(0'*3)J'#&$*(0'(E'&#P;')(%$(3$8$0$(0)(E#9T*$;:($(E'#*E'3&1.$(9(0'($8E;1$B/)($1%0$(

maior dos investimentos no setor. 

?(1%0e*&#1$(-"2813$(J#$*1;'1#$(9(.);&$0$(-"$*'(1%&'1#$8'%&'($)(8'#3$0)(1%&'#%):(3)8(

.'%0$*(#'*10"$1*($)('@&'#1)#>(?E'*$#(01**):($(E#)0"B/)(&'8(*10)(1%*"=31'%&'(E$#$($&'%-

0'#(O(0'8$%0$(0)89*&13$:(;'.$%0)($(09=31&*(3#'*3'%&'*(%$(J$;$%B$(3)8'#31$;(0)(*'&)#>(

r1*&)#13$8'%&':($('@E$%*/)(0'**$($&1.10$0'('*&'.'(;181&$0$(E)#('%&#$.'*(*)31'&M#1)*(

'(3$#I%31$(0'(8$&9#1$*TE#18$*:(-"'(1%1J1#$8()*(1%.'*&18'%&)*>(Q)('%&$%&):(&$1*('%&#$-

ves têm sido eliminados nos últimos anos, por meio de processos de reestruturação e 

3)%*);10$B/)('8E#'*$#1$;:('%-"$%&)($(F$;&$(0'(8$&9#1$*TE#18$*(&'8(*10)(*"E'#$0$(E';$(

busca de alternativas, tanto fósseis como renováveis. O cenário para os próximos anos 

9(0'(*1G%1=3$&1.$(&#$%*F)#8$B/)(%$(1%0e*&#1$(-"2813$(J#$*1;'1#$>(R(E#1%31E$;(.'&)#(0'(

crescimento será o mercado interno, por conta da perspectiva de crescimento econômi-

co e da alta elasticidade da demanda em relação a aumentos na renda.13  

Infraestrutura

Em infraestrutura, os setores de logística (ferrovias, transportes rodoviários e portos) 

;10'#$8($*(E'#*E'3&1.$*(0'(3#'*318'%&)(0)*(1%.'*&18'%&)*>(R(3'%M#1)(9(0'(F)#&'(3#'*-

318'%&)(&$8J98('8('%'#G1$(';9&#13$('(*$%'$8'%&)>(R(0'*'8E'%<)('*&M(#';$31)%$0)(

13 Ver Capítulo 5 deste livro.
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$($.$%B)*(%)(8)0';)(1%*&1&"31)%$;(0'**'*(*'&)#'*>(!'.'T*'(&$8J98(O('@1*&I%31$(0'(

G#$%0'*(E#)\'&)*:(3)8)(*/)()*(3$*)*(0$*(<10#';9&#13$*(%)(x8J1&)(0)(^?X('(0)(&#'8(

de alta velocidade (TAV) do Rio de Janeiro a Campinas.  

O setor de .$.)2*+".0A()*6+"passa"por um período de forte elevação dos investimen-

tos, com crescimento de 52% frente a 2005-2008 e atingindo R$ 102 bilhões no 

quadriênio. A mudança no marco regulatório em 2004 e a retomada do planejamento 

'*&#$&9G13)(F)#$8(F"%0$8'%&$1*(E$#$(81&1G$B/)(0)*(#1*3)*(0'(1%.'*&1#('8(G'#$B/)(0'(

eletricidade e, portanto, para a aceleração dos investimentos no setor.14 A maior parte 

0)*(E#)\'&)*(8$E'$0)*(9(\"*&$8'%&'(%)(*'G8'%&)(0'(G'#$B/):(3)8(kl([[(J1;<N'*>(

Foram considerados os projetos já com concessão ou autorização dada pelo poder 

3)%3'0'%&'('(1%3;"20$*($(<10#';9&#13$(0'(W';)(h)%&'('($(o*1%$(Q"3;'$#(0'(?%G#$(```>(

A primeira já foi licitada, com a formalização da concessão prevista para o segun-

do semestre de 2010. Angra III foi incluída por ter obtido aprovação do Conselho 

Q$31)%$;(0'(^);2&13$(D%'#G9&13$(UXQ^DY(E$#$()(#'&)#%)(0$*()J#$*>(R*(1%.'*&18'%&)*(

previstos em transmissão e distribuição alcançam R$ 16 bilhões e R$ 20 bilhões, 

respectivamente, estimulados pelo desempenho em geração.

Em (.0.615:$*6+<B.', o mapeamento mostra investimentos de R$ 67 bilhões no 

período 2010-2013, com relativa estabilidade vis-à-vis 2005-2008. Observa-se no 

setor uma lógica concorrencial, em que as empresas competem em nichos especí-

=3)*(0'(8'#3$0)(E';$( 1%&#)0"B/)(0'(%).$*( &'3%);)G1$*(%$(J"*3$(E)#(3#'*318'%&)(

de market share( S( 9()( 3$*)(0$( &'#3'1#$(G'#$B/)(0$( &';'F)%1$(8P.';( Ug_Y:(0$(01*-

*'81%$B/)(0$(Ln(01G1&$;('(0$("&1;1K$B/)(0)(*1*&'8$(w1%8$@(0'($3'**)(O( 1%&'#%'&(

U*1*&'8$(0'(J$%0$( ;$#G$( *'8(=)('( $(01*&x%31$Y>(Q)('%&$%&):( */)( 1%.'#*N'*(8'%)*(

intensivas em capital, quando comparadas ao robusto ciclo de investimentos em 

&';'F)%1$(=@$:()3)##10)('%&#'(455a('(+774:()(-"'('@E;13$($($3)8)0$B/)(%$*(1%.'#-

sões do setor. Contudo, o levantamento não inclui ainda o Plano Nacional de Banda 

i$#G$(U^QWiY:(-"'(.1*$("%1.'#*$;1K$#()($3'**)(O(1%&'#%'&('8($;&$(.';)310$0'(%)(E$2*(

e deverá ter forte impacto nos investimentos do setor.

No setor de '+$.+5.$(1, estão previstos investimentos que somam R$ 39 bilhões, 

entre 2010 e 2013, quase dobrando o montante relativamente ao período 2005-2008. 

14 Ver Capítulo 7 deste livro.
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A aprovação da Lei do Saneamento Básico (Lei 11.445/07) teve importância 

decisiva para essa aceleração. Representou importante avanço no marco regu-

latório do setor, ao estabelecer as competências da União, de estados e municí-

E1)*(E$#$(E#'*&$B/)(0'(*'#.1B)*:($EP*(3'#3$(0'(+7($%)*(0'(1%0'=%1B/)(%)(&'8$>15

R"&#)*( F$&)#'*( &$8J98( &I8(3)%&#1J"20)(E$#$( 18E";*1)%$#()*( 1%.'*&18'%&)*(%)(

setor: (i) a alocação de recursos do Orçamento Geral da União (convênios com 

)*(h1%1*&9#1)*(0$*(X10$0'*:(`%&'G#$B/)('(Z$e0'tV"%$*$Y('(0'(=%$%31$8'%&)*(0)(

V?LtWQ!DZ( '( 0)( V_LZtX$1@$:( E)#(8'1)( 0)( 0'*3)%&1G'%31$8'%&)( 0'( 3#901&)(

do setor público (municípios e companhias de saneamento), no âmbito do PAC, 

totalizando R$ 40 bilhões na primeira edição desse programa; (ii) a previsão de 

outros R$ 45 bilhões originários das mesmas fontes a serem alocados no próxi-

8)(-"$0#1I%1):(%)(x8J1&)(0)(^?Xj(U111Y()F'#&$(0'(3#901&)('8(.);"8'($0'-"$0)(

por meio de fontes de mercado, como os Fundos de Investimento em Direitos 

Creditórios (FDICs) e emissão de valores mobiliários colateralizados por rece-

bíveis a performar pela prestação de serviços; e (iv) as perspectivas de ingresso 

do setor privado, seja por meio de concessões, de parcerias público-privadas ou 

de outras formas de viabilização de investimentos em saneamento. 

Em 9.))14*+', os investimentos estimados são de R$ 56 bilhões entre 2010 e 

2013, o que corresponde a cerca do triplo dos R$ 19 bilhões investidos pelo setor 

entre 2005 e 2008. Os determinantes dessas inversões são: (i) a expansão da rede 

existente, com a construção de novas linhas e expansão de ferrovias – notada-

mente a ferrovia Nova Transnordestina, a Norte-Sul (Fases 1 e 2), a expansão 

0$(V'##)%)#&'($&9(k)%0)%PE);1*:($(18E;$%&$B/)(0)(V'##)$%';(0'(Z/)(^$";)('($*(

perspectivas das novas ferrovias em estruturação pela Valec; e (ii) a previsão de 

implantação do TAV entre Campinas e Rio de Janeiro.16

No setor de ()+$'-1)(.")1%14*3)*1, o mapeamento dos investimentos atinge o 

valor de R$ 36 bilhões no período 2013-2010, com um aumento de 73% frente 

a 2005-2008. Destacam-se o investimento público direto em manutenção e con-

servação de rodovias e as concessões de rodovias nos âmbitos federal e estadual. 

As principais concessões são: segunda (iniciada em 2008) e terceira etapas do 

15 Ver Frischtak (2007). 
16 Ver Capítulo 8 deste livro.
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programa federal; segunda (iniciada em 2009) e terceira etapas do programa do 

Estado de São Paulo; e a concessão do Rodoanel em São Paulo.17  

Em -1)(1', os investimentos previstos para 2010-2013 são de R$ 15 bilhões. As-

*18(3)8)('8(F'##).1$*:()(.$;)#(9(3'#3$(0'(&#I*(.'K'*(8$1)#(0)(-"'($*(1%.'#*N'*(

ocorridas entre 2005 e 2008. Os grandes determinantes dos projetos de investi-

mento são: (i) ampliação da oferta de terminais de movimentação de contêineres;

(ii) implantação de novos portos públicos, que poderão ser administrados pelo 

*'&)#(E#1.$0):($(E$#&1#(0)($E'#F'1B)$8'%&)(#'G";$&P#1)(0'(=%*(0'(+776j('(U111Y($8-

pliação de terminais portuários em portos públicos e terminais privativos. Entre os 

investimentos públicos, destacam-se a dragagem de acessos marítimos aos portos 

e os demais investimentos portuários no âmbito do PAC.18

Edificações

R*( 1%.'*&18'%&)*( '8('01=3$BN'*( F)#$8('*&18$0)*( '8(kl(C[,(J1;<N'*:( %)(E'#2)-

do 2010-2013. A previsão de aumento real de 6,3% ao ano nos investimentos em 

'01=3$BN'*( 9(8$1)#(0)(-"'($*(E'#*E'3&1.$*(0'( 3#'*318'%&)(0)(^`W>(!'("8( ;$0):(

o aumento da importância do setor na economia está em linha com a perspectiva 

0'($8E;1$B/)(0)(3#901&)(<$J1&$31)%$;:(*'\$(E)#(3$"*$(0$(8';<)#1$(0$*(3)%01BN'*(0'(

=%$%31$8'%&):(*'\$(E)#(3)%&$(0$('@E$%*/)(0)('8E#'G)('(0$(#'%0$>(!'()"&#)(;$0):(

0'*&$3$8T*'()(^#)G#$8$(h1%<$(X$*$(h1%<$(n10$(U^hXhnY:(.);&$0)(O(#'0"B/)(0)(

09=31&(<$J1&$31)%$;:('()*(1%.'*&18'%&)*(EeJ;13)*(E)#(3)%&$(0)*('.'%&)*('*E)#&1.)*>19

^$#$()(^hXhn:(F)#$8(10'%&1=3$0)*(kl(+4(J1;<N'*(0'( 1%.'*&18'%&)*:('(E$#$()*(

eventos esportivos, foram estimados R$ 59 bilhões. A maior parte dessas inversões 

destina-se ao período 2010-2013. Lançado em março de 2009, o PMCMV prevê 

a construção de um milhão de residências, particularmente de baixa renda. No 

3$*)(0)*('.'%&)*('*E)#&1.)*:($('@E'3&$&1.$(9(0'(-"'($*()J#$*(E)#(3)%&$(0$(X)E$(0)(

17 Ver Capítulo 8 deste livro.
18 Ver Capítulo 8 deste livro.
19(X)%F)#8'(0'*&$3$0)($%&'#1)#8'%&':()(*'&)#(0'('01=3$BN'*(3)8E#''%0'(3)%*&#"B/)(#'*10'%31$;:('01=3$BN'*(3)8'#31$1*(

e instalações desportivas. Não estão incluídos, por exemplo, os investimentos públicos do PAC em geração de energia 

';9&#13$:(-"'(F$K'8(E$#&'(0$(3)%*&#"B/)(E'*$0$>(L$1*(1%.'#*N'*('*&/)(%)(8$E'$8'%&)(E$#$()(*'&)#(0'('%'#G1$(';9&#13$>(
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Mundo e das Olimpíadas tenham impacto maior no Brasil do que em outros países 

que sediaram esses eventos, por conta das necessidades de expansão das áreas 

de hotelaria, infraestrutura e transporte. Em transporte, um dos principais gar-

G$;)*('*&M(%$(3$E$310$0'(0)*($'#)E)#&)*>(?(`%F#$'#)(10'%&1=3)"($(%'3'**10$0'(0'(

R$ 6 bilhões de investimentos no setor entre 2009 e 2013, para adequação dos 

$'#)E)#&)*('(E#'.'%B/)(0)(3<$8$0)($E$G/)($9#')>20  

FATORES DETERMINANTES DOS INVESTIMENTOS EM 
PERSPECTIVA

Nesta seção, procura-se elencar os determinantes do cenário acima construído, 

com ênfase nos fatores que podem retardar ou acelerar os investimentos.

Petróleo e gás: marco regulatório

No levantamento realizado, os investimentos em petróleo e gás são aqueles mais 

J'8(3$#$3&'#1K$0)*(3)8)($"&H%)8)*:( F#'%&'(O*('3)%)81$*(0)89*&13$('( 1%&'#%$-

31)%$;>(R*(E#'B)*($&"$1*(0'(E'&#P;')('%3)%&#$8T*'('8(%2.'1*(';'.$0)*()(*"=31'%&'(

para viabilizar os projetos em curso. Diante de poucas descobertas mundiais re-

centes de reservas de petróleo, o Brasil desponta como principal fronteira de cres-

318'%&)(0)(*'&)#>(?*(0'31*N'*(0'(1%.'*&1#($&'%0'8(O('@E;)#$B/)(0'**$*(#'*'#.$*:(

1%3;"20$*($*(;)3$;1K$0$*(%$(3$8$0$(0)(E#9T*$;>

Indústria voltada ao mercado externo: preços de commodities

As recuperações do nível de atividade mundial e dos preços de commodities levaram 

$( *1G%1=3$&1.$*( #'.1*N'*(E$#$( 318$(%$*(E'#*E'3&1.$*(0'( 1%.'*&18'%&)*(%'**'*( *'&)#'*:(

no início de 2010. Portanto, a permanência dessas recuperações pode levar a novos  

patamares de investimentos. Em siderurgia, a existência de grande capacidade ociosa 

20 Ver Capítulo 9 deste livro.
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na indústria mundial tem ofuscado o cenário. No entanto, as vantagens competitivas do 

Brasil nesse setor indicam a possibilidade de maior participação no mercado internacional.

Indústria voltada ao mercado interno: ampliação do mercado 

de consumo 

O mercado de consumo de massa cresceu, mesmo durante o período de agrava-

mento da crise internacional. A perspectiva de que os setores voltados ao mercado 

1%&'#%)( ;10'#'8()*( 1%.'*&18'%&)*(0$('3)%)81$(0'.'T*'(O( *"*&'%&$B/)(0)(3#'*31-

8'%&)>(^$#$(&$%&):(9(18E)#&$%&'(8$%&'#($*(E);2&13$*(0'(&#$%*F'#I%31$(0'(#'%0$(O*(

F$82;1$*(8$1*(E)J#'*:(3)%\"G$0$*(O($0)B/)(0'(8'010$*(0'('@E$%*/)($)(3#901&)>

Infraestrutura: regulação e políticas de desenvolvimento 

A regulação e as políticas públicas aparecem como fatores críticos para aceleração 

dos investimentos nos setores de logística (ferrovias, transporte rodoviário e por-

&)*Y:(&';'3)8"%13$BN'*('('%'#G1$(';9&#13$>(D8(;)G2*&13$:('@1*&'(G#$%0'(%'3'**10$0'(

0'(E;$%'\$8'%&)>(|(E#'31*)(01.'#*1=3$#()*(8)0$1*(0'(&#$%*E)#&':(3)8("8$(#'G"-

lação que delimite a atuação do transporte rodoviário, viabilizando a expansão 

0)*( 0'8$1*(8)0$1*>(?( #'G";$B/)( &$8J98( 9( F"%0$8'%&$;( '8( &';'3)8"%13$BN'*>(

Destaca-se o Plano Nacional de Banda Larga, que visa universalizar o serviço de 

1%&'#%'&(#ME10$(%)(E$2*>(D8('%'#G1$(';9&#13$:(0'.'(<$.'#(*1%3#)%1$('%&#'('*&#"&"#$-

ção dos projetos e licenciamento ambiental. No setor de saneamento, em que pese 

haver investimentos mapeados do setor privado, parte expressiva das inversões 

0'E'%0'(0'(E);2&13$*(EeJ;13$*:($**)31$0$*($(0'*3)%&1G'%31$8'%&)(0'(3#901&)('(;1J'-

ração de recursos não onerosos.
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Edificações: crédito e políticas públicas

R(*'&)#(0'('01=3$BN'*(9(E$#&13";$#8'%&'(0'E'%0'%&'(0'(3#901&):( &$%&)(%$(E#)0"B/)(

-"$%&)(%$(3)8'#31$;1K$B/)>(X)%&"0):()(3#901&)(18)J1;1M#1)(%)(W#$*1;('-"1.$;'($($E'%$*(

+f(0)(̂ `W:($%&'(C[f(%$(D*E$%<$:(4af(%)(X<1;'('(44f(%)(h9@13)>(?;98(0$('@E$%*/)(

0)(3#901&):($($0)B/)(0'(%).)*(89&)0)*(3)%*&#"&1.)*('8(8$**$(U3)%*&#"B/)(1%0"*&#1$;1-

zada), que implicaria padronização de produtos e processos, contribuiria para acelerar 

)*(1%.'*&18'%&)*(0)(*'&)#>(^$#$("8$(#'0"B/)(*"*&'%&M.';(%)(09=31&(<$J1&$31)%$;:(*/)(

%'3'**M#1$*(&$8J98(E);2&13$*(0'(E;$%'\$8'%&)("#J$%)>(!'**$(F)#8$:(*'#1$('.1&$0$($(

urbanização desordenada, que tem levado ao desenvolvimento caótico de importantes 

310$0'*(J#$*1;'1#$*>(R*(E#)G#$8$*(EeJ;13)*(&$8J98(*/)(18E)#&$%&'*(E$#$($8E;1$B/)(0)(

*'&)#(0'('01=3$BN'*>(D%&#'('**'*:(0'*&$3$8T*'()(̂ hXhn('()*('.'%&)*('*E)#&1.)*:(3)8(

estimativa de que 80% das inversões nesses programas venham de recursos públicos. 

O CENÁRIO PARA TAXA DE INVESTIMENTO DA ECONOMIA

?(';$J)#$B/)(0'("8(3'%M#1)(E$#$($(&$@$(0'(1%.'*&18'%&)(0)(E$2*(%/)(9("8$(&$#'F$(FM31;:(

dado que as variações do investimento são bem mais pronunciadas que as do PIB. Du-

rante a crise internacional de 2008 e 2009, o PIB manteve-se praticamente estável (queda 

de apenas -0,2%), enquanto a FBCF caiu 10%. Os determinantes da decisão de investir 

são amplos e variam muito de setor para setor. 

O mapeamento de projetos que estarão em curso no período 2010-2013, apresentado na 

seção anterior, foi de suma importância para a construção desse cenário, na medida em 

que representa quase metade da FBCF do país. As projeções para a outra metade basea-

ram-se no cenário para a economia brasileira. Supôs-se que a construção residencial não 

)#G$%1K$0$(1#M(3#'*3'#(O(8'*8$(&$@$(-"'()(*'G8'%&)(0'('01=3$BN'*>(R*(1%.'*&18'%&)*(

'8(3)89#31)('(*'#.1B)*:(E)#(*"$(.'K:(F)#$8(3)##';$31)%$0)*($)(3#'*318'%&)(0)(^`W>

R( _#M=3)( 47( 8)*&#$( $*( E'#*E'3&1.$*( 0'( 1%.'*&18'%&)( %$( '3)%)81$( E$#$( )( E'#2)0)(

+747T+74g:(3)8E$#$0$*(O*(1%.'#*N'*()3)##10$*('%&#'(+77,('(+776>(R(3'%M#1)(9(0'(3#'*-

318'%&)(#'$;(0'(,4f(U8901$($%"$;(0'(5:,fY:(3<'G$%0)($)(8)%&$%&'(0'(kl(+:5(&#1;<N'*>21

21  Valores a preços de 2009.
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O setor de petróleo e gás, com crescimento de 113% nas inversões, será aquele 

com maior aumento de participação no investimento total da economia, de 8% 

E$#$(4+f>(?(E'#*E'3&1.$(9(0'(-"'0$(0'(gf(E$#$(+f(%$(E$#&131E$B/)(0$('@&#$&1-

va mineral e de manutenção da importância da indústria de transformação em 

4,f>(?;98(0'(E'&#P;')('(GM*:($(1%F#$'*&#"&"#$('*&$#M(;10'#$%0)()(3#'*318'%&)(0)*(

investimentos. A participação do setor deverá se elevar de 10% para 11%, entre 

os dois períodos.

GRÁFICO 10: PERSPECTIVA DE INVESTIMENTO 2010-2013
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Fonte: BNDES.
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?(E'#*E'3&1.$(9(0'('@E$%*/)($318$(0)(^`W:(&$%&)(E$#$()*(1%.'*&18'%&)*('8(3)%*-

&#"B/)(#'*10'%31$;(-"$%&)(%)*(0'8$1*(*'&)#'*(U*)J#'&"0)(3)89#31)('(*'#.1B)*Y:(E)#(

3)%&$(0)(3'%M#1)(0'('@E$%*/)(0)(3#901&)('(0'(3#'*318'%&)(0)(E$2*(;10'#$0)(E';)(

mercado interno. Como resultado, projetou-se expansão das inversões de 42% na 

construção residencial e de 45% nos “demais setores”, na comparação entre os pe-

ríodos 2005-2008 e 2010-2013. No entanto, o resultado será uma pequena queda 

da participação desses setores na FBCF, menos por causa de seu desempenho e 

mais pelo forte aumento na importância do setor de petróleo e gás. 

Com base nesse cenário para os investimentos, foi estimada a taxa de investimen-

&)(0$('3)%)81$(U_#M=3)(44Y>(?(E'#*E'3&1.$(9(0'(+4:[f(0)(^`W('8(+74g:22 o que 

representa aumento de 3 pontos percentuais do PIB em cinco anos.

GRÁFICO 11: PROJEÇÃO DE TAXA DE INVESTIMENTO (2010-2013)
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Fontes: IBGE e BNDES.

CONCLUSÃO

Entre 2006 e meados de 2008, a economia brasileira viveu um forte ciclo de 

1%.'*&18'%&)*>( Q)( =8( 0)( E'#2)0):( $*( 1%.'#*N'*( '#$8( ';'.$0$*( '8( 01.'#*)*(

22((?(3)%3'%&#$B/)(0'(1%.'*&18'%&)*(01#'31)%$0)*($('.'%&)*('*E)#&1.)*(9("8(0)*(E#1%31E$1*(F$&)#'*(#'*E)%*M-

veis pela aceleração do crescimento da FBCF, em 2013. Ver Capítulo 9 deste livro. 



47

SÍ
N

TE
SE

PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO 2010-2013

setores, atingindo os segmentos ligados aos mercados interno e externo e a 

1%F#$'*&#"&"#$(JM*13$>(?(3#1*'(1%&'#%$31)%$;(;'.)"(O(J#"*3$(1%&'##"EB/)(0'**'(31-

clo, com forte efeito sobre alguns dos setores que lideravam esse movimentos, 

como siderurgia e mineração. 

Passados 12 meses da crise, no entanto, observou-se que as bases para o cresci-

mento da economia continuavam bastante sólidas. A maior importância da classe 

8901$(F)1(0'&'#81%$%&'(E$#$(*"*&'%&$B/)(0)(3#'*318'%&)(0$*(.'%0$*(E$#$()(8'#-

cado interno, amortecendo o efeito da queda da demanda internacional sobre as 

'8E#'*$*>(?($0)B/)(0'(E);2&13$*($%&1323;13$*:(3)8)($(*"*&'%&$B/)(0)(3#901&)(E)#(

meio da atuação dos bancos públicos, evitou uma retração pronunciada da eco-

nomia. No segundo semestre de 2009, os investimentos retomaram a trajetória de 

crescimento interrompida pela crise. 

Este capítulo analisou essas mudanças recentes na dinâmica dos investimentos e apre-

sentou cenário para o período 2010-2013. As projeções foram baseadas em mapea-

mento extensivo dos planos de investimento das empresas, informações de projetos 

apoiados pelo BNDES e programas do governo. Tais informações cobriram 14 setores 

da economia, responsáveis por quase metade da FBCF do país. No restante do livro, os 

resultados desse levantamento são apresentados e analisados em detalhe. 

R(3'%M#1)(E$#$(+747T+74g(9(0'(';'.$B/)(%$(&$@$(0'(1%.'*&18'%&)(0$('3)%)81$>(?*(

perspectivas são favoráveis tanto para a indústria quanto para a infraestrutura e a cons-

&#"B/)(31.1;:(3)8(&$@$*(0'(3#'*318'%&)(0)(1%.'*&18'%&)(*"E'#1)#'*(O*(E#)\'&$0$*(E$#$()(

^`W>(X<$8$($($&'%B/)()(*'&)#(0'(E'&#P;')('(GM*:(-"'(3#'*3'(J'8(O(F#'%&'(0$(8901$(0)*(

demais setores. Consolida-se, assim, a trajetória de crescente importância dos investi-

mentos em exploração e produção na FBCF do país, relevância que tende a aumentar 

$1%0$(8$1*(3)8($(1%&'%*1=3$B/)(0$('@E;)#$B/)('(0$(E#)0"B/)(%)(E#9T*$;>

R(3'%M#1)(E$#$()(#'*&$%&'(0$(1%0e*&#1$(9(0'(8$1)#($"8'%&)(%)*(1%.'*&18'%&)*(%)*(

setores com projetos mais voltados ao mercado interno. Essa previsão vai ao en-

contro do bom desempenho do consumo das famílias, com melhora na renda e no 

emprego. Em infraestrutura, destacam-se os setores de logística (ferrovias, rodo-

.1$*('(E)#&)*Y:( '%'#G1$(';9&#13$('( *$%'$8'%&)>(?(3)%*&#"B/)(31.1;(0'.'#M(3#'*3'#(

3)8($('@E$%*/)(0)(3#901&)('(E);2&13$*(EeJ;13$*>(
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O aumento da taxa de investimento brasileira terá importante efeito sobre o cresci-

mento econômico e social do país. O melhor desempenho dos setores de petróleo 

'(GM*('(0$(1%0e*&#1$(0'(&#$%*F)#8$B/)(;'.$#M(O(8$1)#(3)%3'%&#$B/)(0$(VWXV('8(

máquinas e equipamentos, frente aos gastos em construção. O resultado será a 

queda da relação capital-produto e, portanto, será possível obter maiores taxas de 

crescimento da economia, com menor esforço em termos de investimento. 

A expansão da infraestrutura será importante para reduzir gargalos de logística 

'( '.1&$#( E#)J;'8$*( 0'( '*3$**'K( 0'( '%'#G1$:(8$*( &$8J98( &'#M( 'F'1&)*( 01#'&)*( %$(

melhoria das condições sociais, com as inversões em saneamento. A qualidade 

0'(.10$(0$(E)E";$B/)(&$8J98(&'%0'($(8';<)#$#(3)8()(3#'*318'%&)(0$(3)%*&#"B/)(

residencial, sobretudo moradias populares. 

A consolidação desse cenário favorável depende, em parte, do cenário internacio-

%$;:(3)8)(9()(3$*)(E#1%31E$;8'%&'(0)*(*'&)#'*(8$1*(.);&$0)*($)(8'#3$0)('@&'#%)>(

h$*('@1*&'8(F$&)#'*(0)89*&13)*(-"'(E)0'8($3';'#$#()"(#'&$#0$#()*(1%.'*&18'%&)*>(

Compreendem mudanças no marco regulatório, políticas públicas e desenvolvi-

8'%&)(0)*(8'#3$0)*(0'(3#901&)('(0'(3$E1&$1*>

?($G'%0$(0'(E);2&13$*(9(J$*&$%&'($8E;$>(L#$&$T*'(%/)($E'%$*(0'(E#)8).'#(1%.'*&1-

8'%&)*:(8$*(0'd(3"10$#(0)(3#'*318'%&)()#0'%$0)(0$*(310$0'*j(01.'#*1=3$#('($"8'%&$#(

$('=31I%31$(0)*(8)0$1*(0'(&#$%*E)#&'j("%1.'#*$;1K$#()($3'**)(0$(E)E";$B/)($)*(8'1)*(

de comunicação mais avançados; e expandir a oferta de energia, sem descuidar dos 

18E$3&)*( $8J1'%&$1*>(D8('01=3$BN'*:( '@1*&'( %'3'**10$0'( &$%&)( 0'(=%$%31$8'%&):(

1%3;"*1.'(3)8(3#901&)(*"J*101$0):(-"$%&)(0'(8';<)#1$(%)($#3$J)"B)(1%*&1&"31)%$;>

R(*1G%1=3$&1.)(.$;)#(0)*(1%.'*&18'%&)*(8$E'$0)*(18E;13$($(%'3'**10$0'(0'('@E#'**1.)(

8)%&$%&'(0'( #'3"#*)*(=%$%3'1#)*>(R('-"$31)%$8'%&)(0$*(%'3'**10$0'*(0'( #'3"#*)*(

da economia não terá solução única. Será necessário desenvolver tanto o mercado de 

3#901&)(-"$%&)()(0'(3$E1&$1*>(L#$&$T*'(0'(0'*$=)(-"'(#'-"'#($(8)J1;1K$B/)(0'(3$E1&$1*(

0)89*&13)*('($($&"$B/)(3)%\"%&$(0'(J$%3)*(EeJ;13)*('(E#1.$0)*>
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2. Indústria de petróleo e gás: 

desempenho recente e  

desafios futuros

André Albuquerque Sant’Anna*

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a indústria de petróleo e gás cresceu de maneira consi- 

derável no Brasil. A produção nacional de petróleo saiu do patamar de 

um milhão de barris/dia para dois milhões de barris/dia em pouco mais de 

!"#$%&'#%#($)**+$ ,+*!-.#%/0$1/$+1.#1./0$12/$3,/%!45!$+*6/.#"+1./$%#*$ ,+-

servas provadas do país. Ao contrário: como a razão reserva/produção se 

manteve praticamente inalterada, isso significa que o esforço exploratório 

tem sido extremamente bem-sucedido. Maior exemplo disso são as recentes 

%+*'/7+,.#*$%+$6,#1%+*$,+*+,8#*$1/$3,&9*#-(

)**+$ ',+*'5"+1./$ %/$ *+./,$ +16+1%,/!$ .#"7&"$ 5"3/,.#1.+*$ "!%#1:#*$ 1#$

estrutura industrial brasileira. Afinal, o setor praticamente triplicou sua  

3#,.5'53#:2/$1/$8#-/,$%#$.,#1*;/,"#:2/$51%!*.,5#-0$#-&"$%+$,+%!45,$*!7*.#1-

cialmente a dependência externa de petróleo, historicamente alta. Natural-

mente, esse processo se deu em virtude da ampliação dos investimentos na 

indústria, sobretudo no segmento de exploração e produção (E&P).!Foram 

esses investimentos os principais responsáveis pela alteração estrutural da 

indústria brasileira vivida nos últimos anos, com forte ampliação do papel 

do setor, tanto na produção industrial quanto como indutor de investimentos 

em outros setores. 

*  Economista do Departamento de Pesquisas e Operações da Área de Pesquisa e Acompanhamento Econômico 

(DEPEQ/APE) do BNDES. O autor agradece os comentários e sugestões de Fernando Puga, Rafael Oliva e 

Ricardo Costa.
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As perspectivas do investimento em petróleo e gás para 2010-2013 são da  

ordem de R$ 340 bilhões. Esse valor compreende investimentos em exploração 

+$3,/%!:2/0$,+<1/0$.,#1*3/,.+*0$6=*$1#.!,#-$+$+1+,65#($>$+;+5./$*/7,+$#$;/,"#:2/$

7,!.#$ %+$ '#35.#-$ <?/$ &$ #51%#$"#5/,0$ !"#$ 8+4$ @!+$ #'#,,+.#,=$ 5"3#'./*$ */7,+$ /*$

%+"#5*$*+./,+*$%#$+'/1/"5#($A+**+$*+1.5%/0$*!,6+$!"$%+*#</B$'#3#'5.#,$#$'#%+5#$

;/,1+'+%/,#$%+$7+1*$+$*+,85:/*$C$51%D*.,5#$%+$3+.,E-+/$+$6=*$3#,#$#.5165,$1F8+5*$%+$

competitividade internacionais. 

>$/7G+.58/$ %+*.+$ #,.56/$ &$ #1#-5*#,$ /$ ',+*'5"+1./$ ,+'+1.+$ %/$ *+./,$ +$"/*.,#,$ #*$

perspectivas do investimento para o período 2010-2013. Para tal, este artigo es-

.,!.!,#9*+$+"$*+.+$*+:H+*0$51'-!51%/$+*.#$51.,/%!:2/($I15'5#-"+1.+0$&$#3,+*+1.#%#$

uma evolução do setor no Brasil. A terceira seção mostra como a evolução recente 

conferiu maior importância ao setor na estrutura industrial nacional e reduziu a de-

pendência externa de petróleo,!com impactos relevantes para a balança comercial 

brasileira. Na quarta seção, mostra-se como os investimentos em petróleo e gás 

revelaram forte crescimento nos últimos anos e quais foram os principais fatores 

@!+$51J!+1'5#,#"$+**#$.,#G+.E,5#($A#$@!51.#$*+:2/0$+?3H+"9*+$#*$3+,*3+'.58#*$%/$

518+*.5"+1./$1/*$3,E?5"/*$#1/*($K-&"$%/$;/,.+$',+*'5"+1./$1/$3#**#%/$,+'+1.+0$

as perspectivas para os próximos anos são de taxas de crescimento anuais de dois 

%F65./*($K$*+?.#$*+:2/$#7/,%#$#-6!1*$%+*#</*$3#,#$/$*+./,0$*/7,+.!%/$#@!+-+*$,+-#-

'5/1#%/*$C$%+<15:2/$%/$"#,'/$,+6!-#.E,5/$3#,#$#*$=,+#*$%/$3,&9*#-$+$C$'/1*/-5%#:2/$

de uma cadeia nacional de bens e serviços com competitividade internacional. Por 

<"0$#$*&.5"#$*+:2/$%+*',+8+$#*$3,51'53#5*$'/1'-!*H+*(

EVOLUÇÃO DO SETOR NO BRASIL 

L5*./,5'#"+1.+0$/$M,#*5-$%+3+1%+!0$+"$-#,6#$+*'#-#0$%+$3+.,E-+/$5"3/,.#%/$3#,#$

;#4+,$;,+1.+$C*$*!#*$1+'+**5%#%+*($>$3#F*$;/5$%!,#"+1.+$#;+.#%/$1#$%&'#%#$%+$NOPQ0$

com os dois choques do petróleo, em 1973 e em 1979. Desde então, o país vem 

reduzindo sua exposição a variações no preço internacional do petróleo, seja subs-

tituindo sua demanda por fontes alternativas, como o etanol, seja ampliando a 

disponibilidade de óleo nacional. 
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K$3,/%!:2/$%+$3+.,E-+/$1/$M,#*5-$'/"+:/!$#$6#1R#,$+*'#-#$1#$%&'#%#$%+$NOSQ0$

'/"$#$%+*'/7+,.#$%#*$,+*+,8#*$1#$M#'5#$%+$T#"3/*($A#@!+-#$%&'#%#0$#$3,/%!:2/$

passou de cerca de 200 mil barris/dia para mais de 500 mil barris/dia. No entanto, 

;/5$#3+1#*$1/$<"$%#$%&'#%#$*+6!51.+0$@!#1%/$!-.,#3#**/!$#$"#,'#$%+$N$"5-R2/$%+$

7#,,5*U%5#0$@!+$#$3,/%!:2/$6#-6/!$1/8/*$3#.#"#,+*0$'/"/$*+$/7*+,8#$1/$V,=<'/$N(

Desde então, a produção de petróleo mais que dobrou em um período pouco supe-

rior a 10 anos, atingindo mais de 2 milhões de barris/dia em 2009.

GRÁFICO 1: PRODUÇÃO NACIONAL DE PETRÓLEO

2.000.000

1.600.000

1.000.000

600.000

0

1
9
5
4

1
9
5
6

1
9
5
8

1
9
6
0

1
9
6
2

1
9
6
4

1
9
6
6

1
9
6
8

1
9
7
0

1
9
7
2

1
9
7
4

1
9
7
6

1
9
7
8

1
9
8
0

1
9
8
2

1
9
8
4

1
9
8
6

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
0
9

E
m

 b
a

r
r
is

/d
ia

Fonte: Elaboração própria, com base em dados de Petrobras e ANP.

A ampliação na produção local permitiu ao país reduzir drasticamente sua expo-

*5:2/$#$8#,5#:H+*$1/$3,+:/$%/$3+.,E-+/($K/$ -/16/$%#$D-.5"#$%&'#%#0$/$3,+:/$%/$

3+.,E-+/$#3,+*+1./!$6,#1%+$8/-#.5-5%#%+0$'/"$#-.#*$'/"3#,=8+5*$C*$%#$%&'#%#$%+$

1970, e a economia brasileira mostrou-se pouco vulnerável a esses choques, em 

virtude da capacidade nacional de produção.
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TABELA 1: AUMENTO NA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO ENTRE 1998 E 2008, PRINCIPAIS PAÍSES (MIL BARRIS/DIA)

Rússia 3.718

Arábia Saudita 1.344

Angola 1.144

Cazaquistão 1.017 

Brasil 896

Azerbaijão 683

Qatar 677

China 582

Canadá 566

Kuwait 552

Argélia 532

Irã 470

Total 8.282

Fonte: BP Statistical Yearbook (2010).

>$;/,"5%=8+-$',+*'5"+1./$1#$3,/%!:2/$7,#*5-+5,#$%+$3+.,E-+/$12/$*5615<'/!0$3/-

,&"0$!"#$+?3/*5:2/$#$,5*'/*$%+$%+*#7#*.+'5"+1./$1/$-/16/$3,#4/0$!"#$8+4$@!+$;/5$

#'/"3#1R#%/$%+$!"#$+?3#1*2/$.#"7&"$*5615<'#.58#$%#*$,+*+,8#*$%+$3+.,E-+/$%/$

3#F*0$'/1;/,"+$*+$/7*+,8#$1/$V,=<'/$W($

GRÁFICO 2: EVOLUÇÃO DAS RESERVAS DE PETRÓLEO E ESTOQUE DE CAPITAL PARA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

-

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

1
9
9
2

E
m

 U
S
$

 m
il

h
õ

e
s,

 a
 p

re
ço

s 
d

e
 2

0
0

4

E
m

 m
il

h
õ

e
s 

d
e

 b
a

rr
is

1
9
5
4

1
9
5
6

1
9
5
8

1
9
6
0

1
9
6
2

1
9
6
4

1
9
6
6

1
9
6
8

1
9
7
0

1
9
7
2

1
9
7
4

1
9
7
6

1
9
7
8

1
9
8
0

1
9
8
2

1
9
8
4

1
9
8
6

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

Estoque de capital para E&P (eixo esquerdo)

Reservas provadas (eixo direito)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados de IBP e ANP. 

A/$V,=<'/$ W0$ /7*+,8#9*+$ #51%#$ @!+$ /*$ %/5*$ 3,51'53#5*$ '5'-/*$ %+$ %+*'/7+,.#$ %+$

,+*+,8#*$X$1/$51F'5/$%#$%&'#%#$%+$NOSQ$+$+"$"+#%/*$%#$%&'#%#$%+$WQQQ$X$;/,#"$

#'/"3#1R#%/*$%+$*5615<'#.58#$+?3#1*2/$1/$+*./@!+$%+$'#35.#-$3#,#$)YZ0$85*./$@!+$

+**#$#.585%#%+$&$51.+1*58#$+"$'#35.#-($A/$'#*/$7,#*5-+5,/0$+"$@!+$#*$,+*+,8#*$+*.2/0$



57

PE
TR

Ó
LE

O
 E

 G
Á

S

PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO 2010-2013

+"$*!#$"#5/,5#0$+"$=6!#*$3,/;!1%#*$+$!-.,#3,/;!1%#*0$&$#51%#$"#5*$51.+1*58#$+"$

capital. Nesse sentido, não se poderia esperar nada diferente de uma intensa rela-

ção entre investimento e descoberta de reservas de petróleo. 

IMPORTÂNCIA DO SETOR NA ECONOMIA BRASILEIRA

Ao tempo do primeiro choque do petróleo, as importações correspondiam a apro-

ximadamente 80% de todo o óleo consumido no país. Com o aumento do preço 

daquela mercadoria, de cerca de US$ 3,00/barril para quase US$ 12,00/barril, em 

#3+1#*$.,[*$"+*+*0$#$+'/1/"5#$7,#*5-+5,#$;/5$%!,#"+1.+$#;+.#%#($\+$;#./0$/$%&<'5.$

comercial passou de -1,2% do PIB, em 1973, para -5,6% do PIB, no ano seguinte, 

o que implicou forte incremento na vulnerabilidade externa do país.

Nos últimos anos, o preço do petróleo voltou a subir com força. Nesse momen-

./0$#/$'/1.,=,5/$%#$%&'#%#$%+$NOPQ0$#$+'/1/"5#$7,#*5-+5,#$"/*.,/!9*+$,+*5-5+1.+$#$

#!"+1./*$*!7*.#1.58/*$%+$3,+:/($)**+$,+*!-.#%/$%+8+9*+0$7#*5'#"+1.+0$C$3,/;!1%#$

redução da dependência externa de óleo e derivados.

TABELA 2: DEPENDÊNCIA EXTERNA DE PETRÓLEO E DERIVADOS (EM MIL M3/DIA)

Especificação 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Produção de petróleo (a) 179,3 201,4 211,9 238,4 246,8 244,6 272,3 287,6 291,4 288,1

Importação líquida de petróleo (b) 73,6 60,2 48,7 23,1 16,2 36,9 16,6 (1,2) 2,5 -3,9

Importação líquida de derivados (c) 30,7 23,2 7,2 5,0 -5,1 -11,1 -13,9 -9,0 -4,6 5,3

Consumo aparente (d)=(a)+(b)+(c) 283,7 284,8 267,7 266,4 257,9 270,3 274,9 277,4 289,3 289,5

Dependência externa (e)=(d)-(a) 104,4 83,3 55,8 28,0 11,1 25,6 2,6 -10,2 -2,1 1,4

Dependência externa (e)/(d) % 36,8 29,3 20,8 10,5 4,3 9,5 1,0 -3,7 -0,7 0,5

Fonte: Anuário estatístico 2009, ANP. 

A Tabela 2 mostra que a dependência externa, medida pela relação entre consumo 

aparente de petróleo e derivados e a produção de petróleo,1 caiu sensivelmente ao 

longo de 10 anos. Nesse período, a necessidade de importação de petróleo e derivados 

3#,#$ *!3,5,$/$"+,'#%/$ 51.+,1/$3#**/!$%+$]P^$%/$'/1*!"/$%/"&*.5'/$3#,#$#3+1#*$

1 Grosso modo0$#$3,/%!:2/$%+$%+,58#%/*$+@!58#-+$C$'#,6#$3,/'+**#%#$%+$3+.,E-+/0$'/"$#-6!"#*$3+,%#*$#/$

-/16/$%/$3,/'+**/$%+$,+<1/(
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0,5%, chegando a ser negativa em alguns anos. Isso conferiu ao país uma redução na 

vulnerabilidade externa cujos efeitos macroeconômicos não podem ser desprezados. 

A#$D-.5"#$%&'#%#0$/$*+./,$%+$3+.,E-+/$+$6=*$3#**/!$3/,$!"#$3,/;!1%#$ .,#1*;/,-

mação, ocasionada pela redução na dependência externa, que acarretou a princi-

3#-$"!%#1:#$+*.,!.!,#-$1#$+'/1/"5#$7,#*5-+5,#$1/$3+,F/%/$,+'+1.+$_Z!6#$`WQQPab($

A Tabela 3 apresenta alguns indicadores que sintetizam as transformações do setor 

e seus impactos na economia.

TABELA 3: SETOR DE PETRÓLEO E GÁS NA ECONOMIA BRASILEIRA – INDICADORES SELECIONADOS

Participação no VTI*
Participação nas 

exportações totais
Participação nas 

importações totais

1996 5,4 n.d. n.d.

1997 4,4 n.d. n.d.

1998 5,6 n.d. n.d.

1999 9,2 1,6 12,1

2000 13,3 3,6 11,3

2001 12,0 4,9 11,5

2002 12,3 5,2 11,9

2003 14,2 4,6 14,4

2004 13,7 6,0 14,6

2005 15,9 7,7 14,9

2006 16,0 8,3 15,2

2007 14,8 9,4 15,5

2008 n.d. 8,2 11,1

2009 n.d. 12,1 11,1

Fonte: Elaboração própria, com base em dados de IBGE, Secex e Funcex.

* Valor da transformação industrial.

Em um espaço de 10 anos (entre 1997 e 2007), a indústria de petróleo e gás mais 

que triplicou sua participação no valor da transformação industrial.2, 3 Outra dimen-

*2/$@!+$,+5.+,#$#$"!%#1:#$+*.,!.!,#-$&$#$+?.+,1#($K/$3#**/$@!+$#$3#,.5'53#:2/$1#*$

importações totais manteve-se quase inalterada, a indústria de petróleo tornou-se 

muito mais exportadora, como se observa pela participação nas exportações totais. 

2$ $A+**+$'#*/0$*2/$51'-!F%/*$/*$*+,85:/*$,+-#'5/1#%/*$C$+?.,#:2/$%+$3+.,E-+/$+$./%#$#$3#,.+$%+$,+<1/(
3$ $Z#,.+$%+**+$51',+"+1./$1#*$3#,.5'53#:H+*$&$51J!+1'5#%#$3/,$"!%#1:#*$1/*$3,+:/*$,+-#.58/*($A+**+$3+,F/%/0$

/$3,+:/$%/$3+.,E-+/$#!"+1./!$%+$;/,"#$*5615<'#.58#($K51%#$#**5"0$1/$+1.#1./0$#$3#,.5'53#:2/$1#*$5"3/,.#-

ções totais, por exemplo, manteve-se relativamente inalterada.
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K-&"$%+$+;+5./*$"#',/+'/1c"5'/*0$#$,+%!:2/$1#$%+3+1%[1'5#$+?.+,1#$#'#,,+./!$5"-

portante mudança na estrutura industrial. Petróleo e gás representam metade de todo o 

'/1*!"/$+1+,6&.5'/$1#'5/1#-($A+**+$*+1.5%/0$.["$5"3/,.#1.+$3#3+-$%+$+1'#%+#"+1./$

C$;,+1.+$%#$3,/%!:2/($)"$/!.,#*$3#-#8,#*0$51*!"/*$+1+,6&.5'/*0$%+$"/%/$6+,#-0$*2/$

cruciais para o funcionamento de qualquer atividade. Dessa forma, espera-se que a 

disponibilidade de insumos dessa natureza exerça impacto sobre toda a economia.

\+$;#./0$/*$*+./,+*$%+$,+<1/$%+$3+.,E-+/$+$+?.,#:2/$%+$3+.,E-+/$+$6=*$1#.!,#-$+*.2/$+1.,+$

os cinco setores da indústria com maior encadeamento da produção para frente, me-

%5%/*$3+-/$F1%5'+$%+$d#*"!**+"9L5,*'R"#10$'#-'!-#%/$'/"$7#*+$1#$"#.,54$51*!"/9

produto de 2005.4, 5$e1%5'+*$#'5"#$%+$N$*5615<'#"$@!+$/$*+./,$.+"$!"$+1'#%+#"+1./$

*!3+,5/,$C$"&%5#$%#*$#.585%#%+*$+'/1c"5'#*($A+**+$'#*/0$/*$*+./,+*$%+$,+<1/$%+$3+.,E-

-+/$+$+?.,#:2/$%+$3+.,E-+/$+$6=*$.["$F1%5'+*$*!3+,5/,+*$C$"&%5#$+"$NQf^$+$gQ^0$,+*-

3+'.58#"+1.+0$'/"/$*+$/7*+,8#$1#$h#7+-#$f($K-&"$%5**/0$+1.,+$WQQQ$+$WQQg$,+<1/$%+$

petróleo e, principalmente, extração de petróleo e gás natural apresentaram substancial 

incremento no índice de encadeamento, de 6% e 18%, respectivamente. 

TABELA 4: ÍNDICE DE ENCADEAMENTO PARA FRENTE EM 2005 E VARIAÇÃO COM RELAÇÃO A 2000 

SETORES ACIMA DA MÉDIA DA INDÚSTRIA

 
Encadeamento  

para frente
!"

Encadeamento (%)

Produtos químicos 2,09 10

Refino de petróleo e coque 2,04 6

Fabricação de aço e derivados 1,64 25

Petróleo e gás natural 1,50 18

Alimentos e bebidas 1,38 5

Produtos de metal – exclusive máquinas e equipamentos 1,31 12

Artigos de borracha e plástico 1,28 5

Peças e acessórios para veículos automotores 1,22 24

Fabricação de resina e elastômeros 1,13 7

Celulose e produtos de papel 1,09 -6

Têxteis 1,05 -3

Fonte: Elaboração própria, com base nas matrizes insumo-produto de 2005 e 2000, divulgadas pelo IBGE.

4  Para metodologia de cálculo do índice, ver Feijó et al.$̀ WQQ]a($)**+$F1%5'+$.#"7&"$&$'/1R+'5%/$1#$-5.+,#.!,#$

como forward linkage, pois mede o impacto que um aumento na demanda de todos os setores da economia 

tem na produção do setor analisado. Backward linkage, por outro lado, mede o impacto de um aumento na 

demanda do setor analisado na produção de todos os setores da economia.
5$ $K$"#.,54$%+$WQQg$;/5$#$D-.5"#$%58!-6#%#$3+-/$I1*.5.!./$M,#*5-+5,/$%+$V+/6,#<#$+$)*.#.F*.5'#$`IMV)a(
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>$#!"+1./$1/$+1'#%+#"+1./$%/$*+./,$,+J+.+$.,[*$"/85"+1./*$%5*.51./*($)"$3,5-

"+5,/$ -!6#,0$#$,+%!:2/$#3,+*+1.#%#$#1.+,5/,"+1.+$1#$%+3+1%[1'5#$+?.+,1#($K<-

nal, uma parte maior da demanda dos demais setores foi atendida por produção 

interna de petróleo e gás natural. Em segundo lugar, há um efeito relacionado 

C$"!%#1:#$ 1/*$ 3,+:/*$ ,+-#.58/*($ )1.,+$ WQQQ$ +$ WQQg0$ /$ 3,+:/$ 51.+,1#'5/1#-$ %/$

3+.,E-+/$#!"+1./!$ii^$+$/$%/$6=*0$NQS^($j51#-"+1.+0$/$#',&*'5"/$1/$F1%5'+$%+$

+1'#%+#"+1./$3#,#$;,+1.+$.#"7&"$3#,+'+$,+-#'5/1#%/$C$"#5/,$51.+1*5%#%+$%/$!*/$

%+$3+.,E-+/0$%+,58#%/*$+$6=*$1#.!,#-$'/"/$;/1.+*$+1+,6&.5'#*($k"$+?+"3-/$1+**+$

*+1.5%/$&$/$#!"+1./$%/$!*/$%+$6=*$1#.!,#-$+"$%+.,5"+1./$%+$E-+/$'/"7!*.F8+-$

.#1./$1/$*+./,$+1+,6&.5'/$`!*51#*$.&,"5'#*a$@!#1./$1/$*+./,$51%!*.,5#-$`'#-%+5,#*$

industriais).6$)"$*!"#0$#$8#,5#:2/$3/*5.58#$1/$F1%5'+$,+J+.+$*!7*.5.!5:2/$.#1./$%+$

importações quanto de insumos. 

INVESTIMENTOS DA INDÚSTRIA EM  
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

K3E*$!"$;/,.+$3+,F/%/$%+$518+*.5"+1./*$1#$%&'#%#$%+$NOSQ0$,+-#'5/1#%/*$#/$%+-

senvolvimento da Bacia de Campos, o país viveu um longo período de estagnação 

1/$@!+$*+$,+;+,+$#$518+*.5"+1./*$+"$)YZ($l+0$1/$51F'5/$%#$%&'#%#$%+$NOSQ0$#$,+-

lação investimentos em E&P/PIB passou de 1%, chegando a 1,3% em 1983, em 

"+#%/*$%#$%&'#%#$%+$NOOQ$+**#$,+-#:2/$'#5!$#.&$'R+6#,$#/$3#.#"#,$%+$Q0W^$%/$

ZIM($K$3#,.5,$%/$51F'5/$%#$%&'#%#$%+$WQQQ0$/*$518+*.5"+1./*$%#$Z+.,/7,#*$+$%+$/!-

.,#*$+"3,+*#*$',+*'+,#"$*!7*.#1'5#-"+1.+$#.&$#.5165,$Q0S^$%/$ZIM0$+"$WQQS($T/"$

#$,+'+1.+$%+*'/7+,.#$%/$3,&9*#-0$+*3+,#9*+$@!+$+**+$3+,'+1.!#-$',+*:#$*!7*.#1'5#--

"+1.+0$'/"/$/'/,,+!$C$&3/'#$%#$%+*'/7+,.#$%#$M#'5#$%+$T#"3/*(7

Basicamente, houve dois fatores fundamentais para a aceleração dos investimen-

tos no setor de petróleo e gás, em especial na área de exploração e produção. Em 

3,5"+5,/$-!6#,0$#$,+'!3+,#:2/$%/*$3,+:/*$%/$3+.,E-+/0$+"$"+5/$C$+*'#**+4$%+$1/8#*$

6$ $\+$;#./0$%+$#'/,%/$'/"$/$M#-#1:/$)1+,6&.5'/$A#'5/1#-0$+1.,+$WQQS$+$WQQQ0$/$'/1*!"/$%+$6=*$1#.!,#-$',+*-

ceu 138% e 119% naqueles respectivos setores. 
7  A quinta seção abordará as perspectivas para o investimento no período 2010-2013. 
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fronteiras exploratórias mundo afora, após um longo período de preços deprimi-

%/*$%+*%+$/$<"$%#$%&'#%#$%+$NOSQ$#.&$/$51F'5/$%#$%&'#%#$%+$WQQQ($K$51J+?2/$1/*$

518+*.5"+1./*0$'/1;/,"+$"/*.,#$/$V,=<'/$]0$#'/"3#1R/!$%+$3+,./$#$+8/-!:2/$%/$

preço internacional do petróleo. Com isso, a lucratividade esperada do setor au-

"+1./!$%+$"#1+5,#$*5615<'#.58#0$-+8#1%/$#$!"#$/1%#$%+$518+*.5"+1./*0$*/7,+.!%/$

em E&P, em todo o mundo. Embora o preço do petróleo tenha sido um indutor de 

investimentos homogêneo entre países, o Brasil foi um dos que mais receberam 

inversões no mundo. 

K-&"$%/$3,+:/$%/$3+.,E-+/0$'/1*.#.#9*+$@!+$/!.,/*$;#./,+*$;/,#"$,+-+8#1.+*$3#,#$/$

crescimento dos investimentos do setor no país. Entre estes, destaca-se a importan-

te mudança institucional, que determinou,!a partir de 1997, a quebra do monopólio 

%#$Z+.,/7,#*$1/$*+./,($K/$"+*"/$.+"3/0$#$<"$%+$6#,#1.5,$@!+$+**#$'/"3#1R5#$3!-

desse competir em igualdade de condições com as empresas privadas, foi alterada 

*!#$,+6!-#"+1.#:2/$%+$'/"3,#*$+$;/5$51*.5.!F%/$/$d+3+.,/$X$,+65"+$<*'#-$+*3+'5#-$

para o setor petrolífero. Como resultado dessas mudanças, a Petrobras viu-se dian-

te da possibilidade de concorrência com outras empresas e, ao mesmo tempo, foi 

%/.#%#$%+$51*.,!"+1./*$3#,#$#.!#,$1+**+$1/8/$'/1.+?./$%+$;/,"#$+<'5+1.+(

O resultado foi um verdadeiro boom de investimentos no setor, liderados pela 

Petrobras, que seguiu como empresa líder, em virtude, sobretudo, de sua compe-

tência tecnológica para atuação em águas profundas.

GRÁFICO 3: INVESTIMENTOS EM EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO E PREÇO DO PETRÓLEO (1990-2008)
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Diante desse quadro de ampliação dos investimentos, o que se observou foi um au-

mento inequívoco da importância do setor de petróleo e gás nos investimentos da 

51%D*.,5#$7,#*5-+5,#($T/"/$*+$1/.#$1/$V,=<'/$f0$#$3#,.5'53#:2/$%/*$518+*.5"+1./*$

%/$*+./,$1/$./.#-$%#$51%D*.,5#$3#**/!$%+$!"#$"&%5#$%+$P^0$+"$"+#%/*$%#$%&'#%#$

de 1990, para cerca de 20% do total.

GRÁFICO 4: PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE PETRÓLEO E GÁS NO TOTAL DA INDÚSTRIA
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da PIA/IBGE.

Para o cálculo dos investimentos, consideraram-se a aquisição e as melhorias de ativos imobilizados da PIA/IBGE para os setores.

Esse processo de aumento da importância da indústria do petróleo por que pas-

sou a economia brasileira nos últimos anos não tende a arrefecer. Pelo contrário, 

'/"$#$%+*'/7+,.#$%+$1/8#*$,+*+,8#*0$1/$3,&9*#-0$#$3+,*3+'.58#0$%+$;#./0$&$%+$#51%#$

maior concentração industrial em torno daquele setor. 

PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO

Nesta seção, são apresentadas as perspectivas para o investimento da indústria 

de petróleo e gás, entre 2010 e 2013. Para o cálculo desses valores, foram consi-

deradas informações, em nível agregado, fornecidas pelo Instituto Brasileiro de 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP).!Nas perspectivas do investimento, estão 

os dados referentes ao plano de negócios da Petrobras e das demais empresas pe-

trolíferas que atuam no Brasil. 
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Foram considerados apenas os investimentos nos segmentos descritos de exploração 

+$3,/%!:2/m$,+<1/$+$.,#1*3/,.+*m$+$6=*$+$+1+,65#($A+**+$*+1.5%/0$.#1./$/*$3,/G+./*$

em petroquímica, em especial o Comperj, quanto em distribuição de combustíveis 

foram excluídos da análise. Como mostra a tabela, a maior parte dos recursos será 

%+*.51#%#$C$#.585%#%+$%+$+?3-/,#:2/$+$3,/%!:2/$%+$3+.,E-+/0$#$+?+"3-/$%/$'/"3/,-

.#"+1./$/7*+,8#%/$%+*%+$"+#%/*$%#$%&'#%#$%+$NOPQ(

K$+?3+'.#.58#$&$%+$@!+$/*$518+*.5"+1./*$#.51G#"$dn$]fQ$75-RH+*0$*+1%/$#$Z+.,/7,#*$

responsável por 80% desse total. Como base de comparação, estima-se que os 

investimentos da indústria tenham sido de R$ 180 bilhões, a preços constantes, no 

período 2005-2008. Assim, os R$ 340 bilhões em perspectiva representariam uma 

taxa de crescimento de 89%, ou 14% a.a., na comparação com o período anterior. 

Trata-se de uma taxa de crescimento muito alta, sobretudo quando se leva em con-

.#$@!+$/$*+./,$&$/$@!+0$5*/-#%#"+1.+0$"#5*$518+*.+$1#$+'/1/"5#$7,#*5-+5,#($

hKM)oK$gB$Z)dlZ)ThIpKl$\>$IAp)lhIq)Ah>$)q$Z)hdro)>$)$Vsl$ZKdK$WQNQ9WQN]$`)q$dn$MIoLt)la

Distribuição por empresas Distribuição por segmentos

Petrobras 300 Exploração e produção  202

Demais empresas 40 Refino e transportes  104

  Gás e energia  25 

Outros  8 

Total 340  340

Fonte: IBP.

K$%+*3+5./$ %#$ 51+@!F8/'#$ 5"3/,.u1'5#$ %/*$ '#"3/*$ 1/$ 3,&9*#-0$ /*$ 518+*.5"+1-

tos naquela fronteira de exploração são, no período 2010-2013, ainda peque-

nos em relação ao total. De fato, as perspectivas apontam para investimentos 

%+$ dn$ fS$ 75-RH+*$ +"$ 3,/G+./*$ 1/$ 3,&9*#-0$ /!$ Nf^$ %/$ ./.#-$ %/$ 518+*.5"+1./($

K$+?3+'.#.58#0$3/,&"0$&$%+$@!+$+"$"+#%/*$%#$%&'#%#$/*$518+*.5"+1./*$+"$3,/-

jetos naquela região ganhem maior participação nos investimentos totais. Isso 

porque as inversões para exploração, que vêm ocorrendo nesse momento, são de 

menor magnitude do que as necessárias para a produção. Quando os campos do  

3,&9*#-$'/"+:#,+"$#$3,/%!45,$%+$;#./0$%+8+"$#3,+*+1.#,$3#.#"#,+*$#51%#$"#5/-

res de investimento.
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K**5"0$/*$518+*.5"+1./*$,+#-54#%/*$3+-#$51%D*.,5#$%+$3+.,E-+/$+$6=*$.["$.#"7&"$!"$

importante papel de mobilizar uma ampla cadeia de fornecedores de bens e serviços. 

De fato, apenas a Petrobras tem a intenção, conforme divulgado em seu plano de negó-

cios, de contratar 22 sondas de perfuração, 48 embarcações de apoio, 13 plataformas, 

#-&"$%+$@!#.,/$1/8#*$ ,+<1#,5#*0$ #',&*'5"/$%+$'#3#'5%#%+$%+$ ,+<1/$+"$/!.,#*$ .,[*$

existentes e adição de dutos para transporte de gás natural.

Com o crescimento recente dos investimentos em petróleo e gás, o setor tornou-se o que 

"#5*$'/1.,57!50$5*/-#%#"+1.+0$3#,#$#$;/,"#:2/$7,!.#$%+$'#35.#-$<?/$1#$+'/1/"5#$7,#*5-+5,#($

T/1*5%+,#1%/9*+$#*$3+,*3+'.58#*$3#,#$/*$3,E?5"/*$#1/*0$+**#$.+1%[1'5#$&$#*'+1%+1.+0$'/"/$

*+$8[$1/$V,=<'/$g($A/$51F'5/$%#$%&'#%#0$518+*.5"+1./*$+"$3+.,E-+/$+$6=*$,+3,+*+1.#8#"$

'+,'#$%+$i $̂%#$;/,"#:2/$7,!.#$%+$'#35.#-$<?/($)"$*+6!5%#0$3#**#,#"$#$!"$3#.#"#,$%+$

NQ $̂+$%+8+"$'R+6#,$#$Ng $̂%+$./%#$#$;/,"#:2/$7,!.#$%+$'#35.#-$<?/0$+"$WQN]($

GRÁFICO 5: PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM ÓLEO E GÁS NA FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO
(2000-2013)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE e IBP.

p – previsto; e- estimativa

)"7/,#$+*.+$.,#7#-R/$#3,+*+1.+$3+,*3+'.58#*$%/$518+*.5"+1./$#.&$WQN]0$+*3+,#9*+$X$

.+1%/$+"$85*.#$/*$3,/61E*.5'/*$,+-#.58/*$#/$8/-!"+$%+$,+*+,8#*$1/$3,&9*#-$X$@!+$/$

*+./,$*56#$'/"$!"#$;/,.+$.#?#$%+$',+*'5"+1./$%+$*+!*$518+*.5"+1./*$#.&$/$<"$%#$3,E-

?5"#$%&'#%#($K-&"$%5**/0$+**#*$518+,*H+*$.+1%+"$#$'#"51R#,$%+$;/,"#$#!.c1/"#$+"$

relação ao desempenho da economia nacional, uma vez que o mercado internacional 

%+$3+.,E-+/$&$7+"$51.+6,#%/$+$R=$,+-#.58#$+*'#**+4$%+$1/8#*$;,/1.+5,#*$+?3-/,#.E,5#*$

+"$3#F*+*$#7+,./*$#$'/"3#1R5#*$+*.,#16+5,#*$_T/*.#$et al.$`WQNQab(



65

PE
TR

Ó
LE

O
 E

 G
Á

S

PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO 2010-2013

DESAFIOS 

Como se viu na seção anterior, as perspectivas dos investimentos na indústria de pe-

.,E-+/$+$6=*$+1.,+$WQNQ$+$WQN]$51'/,3/,#"$#3+1#*$518+,*H+*$515'5#5*$1/$3,&9*#-0$,+-#-

.58#*0$*/7,+.!%/0$C$;#*+$%+$+?3-/,#:2/($T/1*5%+,#1%/9*+$@!+$#$3,/%!:2/$1/*$'#"3/*$

%/$3,&9*#-$%+8+$'/"+:#,$#3+1#*$1/$<"$%+**+$3+,F/%/0$&$%+$+*3+,#,$@!+$#$"#615.!%+$

%/*$518+*.5"+1./*$1/$*+./,$#.51G#$3#.#"#,$#51%#$"#5/,$1+**#$3,E?5"#$%&'#%#($A+**+$

*+1.5%/0$*!,6+"$%/5*$6,#1%+*$%+*#</*($>$3,5"+5,/$+*.=$,+-#'5/1#%/$C$%+<15:2/$%/$#,-

,#1G/$51*.5.!'5/1#-$@!+$+*.#7+-+'+,=$#*$,+6,#*$%+$+?3-/,#:2/$%/$3,&9*#-($)1@!#1./$12/$

R/!8+,$!"#$%+<15:2/0$518+*.5"+1./*$+"$+?3-/,#:2/$%+$1/8/*$'#"3/*$<'#"$3,+G!-

%5'#%/*($k"$%+*#</$%+$/!.,#$1#.!,+4#$+*.=$,+-#'5/1#%/$C$'#3#'5%#%+$%#$51%D*.,5#$

1#'5/1#-$3#,#$#.+1%+,$C*$%+"#1%#*$3/,$7+1*$%+$'#35.#-0$#:/0$1#85/*0$*/1%#*$+?3-/,#-

tórias e tudo mais que estiver associado aos investimentos da indústria petrolífera.

Uma análise dos investimentos previstos (Tabela 6), utilizando-se a matriz de  

absorção de investimentos desenvolvida por Freitas (2010), permite uma ideia dos 

efeitos diretos e indiretos sobre a economia brasileira. Considerando-se que cerca de 

60% dos investimentos previstos resultarão em encomendas nacionais, podem-se 

estimar os efeitos diretos e indiretos sobre a produção nos demais setores da 

economia,8 conforme a Tabela 6.

TABELA 6: IMPACTO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O PERÍODO 2010-2013 
l>Md)$K$Zd>\kvw>$)q$\Ip)dl>l$l)h>d)l$`)q$dn$MIoLt)la

 Efeito 
direto 

Efeito 
indireto Total

Máquinas e equipamentos 77,6 14,9 92,6 

Equipamentos de transporte (sobretudo construção naval) 50,6 12,2 62,8 

Metalurgia 19,8 35,8  55,6 

Demais setores produtivos 16,4 66,4 82,8 

Comércio 23,8 15,5 39,4 

Serviços 12,7  61,2 30,7 

Total 200,9 163,0  363,9 

Fonte: Elaboração própria.

8$ $Z#,#$+**+$'=-'!-/0$;/5$!.5-54#%#$#$"#.,54$51*!"/93,/%!./$%+$WQQg0$D-.5"#$%58!-6#%#$3+-/$IMV)0$#-&"$%/*$

'/+<'5+1.+*$,+-#.58/*$#/$518+*.5"+1./$1/$*+./,$%+$3+.,E-+/$+$6=*0$%+$#'/,%/$'/"$#$"#.,54$%+$#7*/,:2/$%+$

investimentos calculada por Freitas (2010).
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Comparando-se a demanda total estimada (assumindo que sua distribuição seria 

igual por quatro anos) com o valor bruto da produção de 2007, a preços de 2010, 

tem-se que o setor de construção naval (outros equipamentos de transporte) teria, 

#3+1#*$+"$%+'/,,[1'5#$%/*$518+*.5"+1./*$+"$3+.,E-+/$+$6=*0$!"$#',&*'5"/$1#$%+-

manda de 44%. Já os setores de metalurgia e máquinas e equipamentos teriam sua 

demanda acrescida em 15% e 11%, respectivamente. 

Decerto, ampliações dessa magnitude implicariam, ceteris paribus, problemas re-

lativos a excesso de capacidade nesses setores. Nesse sentido, dado o potencial de 

518+*.5"+1./*$1/$*+./,$%+$3+.,E-+/$+$6=*$3#,#$/*$3,E?5"/*$#1/*0$&$',!'5#-$+?3/,$#$

%5*'!**2/$#'+,'#$%/*$3,51'53#5*$%+*#</*$#$*+,+"$+1;,+1.#%/*$3+-#$51%D*.,5#$+$3/,$

sua cadeia prestadora de bens e serviços.9

De acordo com um diagnóstico realizado pelo Programa da Indústria Nacional de 

Petróleo e Gás Natural (Prominp), os fatores críticos para o desenvolvimento do se-

tor são de três naturezas distintas: pessoal, materiais e equipamentos e infraestrutura 

%+$3,/%!:2/($T/"$7#*+$15**/0$3,/'!,/!9*+$5%+1.5<'#,$/*$3,51'53#5*$6#,6#-/*$3#,#$#$

competitividade em 17 setores-chave para a cadeia de fornecimento de petróleo e 

6=*0$#$*#7+,B$*5%+,!,65#m$.!7/*m$'/1+?H+*$+$J#16+*m$'#-%+5,#,5#m$R#*.+*$+$!15%#%+*$%+$

bombeio; subsea; bombas; compressores; motores a gás e diesel; turbinas; guindas-

.+*$+$6!51'R/*m$8=-8!-#*m$6+,#%/,+*$+$"/./,+*$+-&.,5'/*m$*!7+*.#:2/$+$.,#1*;/,"#%/-

res; instrumentação; serviços de engenharia; e construção e montagem. 

Com base na análise da qualidade da infraestrutura, da tecnologia e dos recursos 

R!"#1/*0$'R+6/!9*+$C$%585*2/$+1.,+$*+./,+*$%+$#-.#$+$"&%5#$'/"3+.5.585%#%+$+$*+-

./,+*$*+"$3,/%!:2/$1#'5/1#-$*5615<'#.58#0$@!+$+*.=$51%5'#%#$1#$h#7+-#$P($K$3#,.5,$

daí, delinearam-se propostas de política industrial de acordo com o estágio de cada 

*+./,($K**5"0$3#,#$/*$*+./,+*$%+$#-.#$'/"3+.5.585%#%+0$#$3,/3/*.#$&$#"3-5#,$#$'#3#'5-

%#%+$3,/%!.58#$+$51'+1.58#,$#$3,/%!:2/$%/"&*.5'#$%+$'/"3/1+1.+*($x=$1/*$*+./,+*$%+$

"&%5#$'/"3+.5.585%#%+0$#*$3,51'53#5*$3,/3/*5:H+*$,+;+,+"9*+$C$#"3-5#:2/$%+$'#3#-

'5%#%+$3,/%!.58#$+$C$#.!#-54#:2/$.+'1/-E65'#$+0$@!#1%/$1+'+**=,5/0$#**/'5#:2/$'/"$

empresa estrangeira. Com relação aos setores em que não existe produção nacional 

*5615<'#.58#0$3,/3H+9*+$51'+1.58#,$#$5"3-#1.#:2/$%+$+"3,+*#*$+*.,#16+5,#*$1/$M,#*5-(

9$ $K$+**+$,+*3+5./0$8+,$.#"7&"$T/*.#$et al. (2010).
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TABELA 7: SETORES DA CADEIA PRODUTIVA DE P&G DIVIDIDOS DE ACORDO COM A COMPETITIVIDADE

Alta competitividade Média competitividade
Sem produção nacional 

significativa

Siderurgia Conexões e flanges Compressores (centrífugos)

Tubos Caldeiraria Motores (a gás) e diesel (grande porte)

Hastes e unidades de bombeio Compressores (alternativos) Turbinas (a gás)

Subsea Motores a gás e diesel Instrumentação

Bombas Guindastes e guinchos

Turbinas (a vapor) Válvulas

Geradores e motores elétricos Serviços de engenharia

Subestação e transformadores Construção e montagem

Fonte: Promimp.

T/"$7#*+$1+**#$'-#**5<'#:2/$%/$Z,/"5"30$M#51$`WQQOa$,+-#'5/1#$/*$*+./,+*$%+*.#-

cados na Tabela 7 com os segmentos de serviços e equipamentos de E&P e elabora 

uma lista detalhada de gargalos e sugestões de política para cada um dos setores. 

h+1%/$+"$85*.#$@!+$/$M,#*5-$&0$3/.+1'5#-"+1.+0$!"#$%#*$3,51'53#5*$;,/1.+5,#*$+?-

ploratórias no mundo e que já há uma indústria com capacidade de atender a parte 

%#$%+"#1%#$@!+$+*.=$3/,$85,0$!"$%+*#</$#%5'5/1#-$*+,5#$.,#1*;/,"#,$#*$51%D*.,5#*$

que compõem a cadeia de petróleo e gás em competidoras internacionais. Nesse 

'#*/0$'/1;/,"+$#3/1.#$M#51$`WQQOa0$/$"+-R/,$+?+"3-/$&$/$%#$A/,!+6#0$@!+$R/G+0$

mesmo com a produção de petróleo em declínio, tem uma indústria associada 

extremamente competitiva. 

CONCLUSÕES

Este artigo teve como objetivo mostrar as perspectivas para o investimento da 

indústria de petróleo e gás para os próximos anos. Como se viu, o setor, a despeito 

de já ser o que mais investe na economia brasileira, deve apresentar um movi-

mento crescente de investimentos. Isso porque a perspectiva de grandes reservas 

1/$3,&9*#-$.+1%+$#$#.,#5,$#*$3,51'53#5*$'/"3#1R5#*$%+$3+.,E-+/$%/$"!1%/0$!"#$8+4$

que há escassez de reservas a serem exploradas que não estão nas mãos de com-

panhias estatais de petróleo. Nesse sentido, a trilha seguida nos últimos anos, de 

contínua expansão dos investimentos e da produção de petróleo, deve prosseguir 
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nos próximos anos, bem como o aumento da importância do setor para a economia 

7,#*5-+5,#0$#-&"$%+$!"#$,+8+,*2/$1/$@!#%,/$%+$%+3+1%[1'5#$+?.+,1#(

h+1%/$+"$85*.#$/$@!#%,/$%+$+?3#1*2/$%/$*+./,$3/,$3+-/$"+1/*$"#5*$!"#$%&'#%#0$

&$5"3/,.#1.+$'/1*5%+,#,$+$+?3-/,#,$/$3/.+1'5#-$*/7,+$#$'#%+5#$%+$3+.,E-+/$+$6=*($

Uma política industrial coordenada pode incentivar o desenvolvimento de uma 

51%D*.,5#$ ',+*'+1.+"+1.+$ 51/8#%/,#$ +$ '/"$ @!#-5%#%+$ .&'15'#$ +$ '/"3+.5.585%#%+$

internacional. Desse modo, o país deve aproveitar a oportunidade oferecida pela 

descoberta dessas grandes reservas de recursos naturais para desenvolver sua ca-

3#'5%#%+$%+$51/8#:2/$+$#"3-5#,$#$@!#-5%#%+$"&%5#$%#$"2/$%+$/7,#$#$<"$%+$'/1.,5-

buir para um novo padrão de desenvolvimento econômico. 
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3. Investimentos na  

siderurgia brasileira*

Paulo Sergio Moreira da Fonseca 

Pedro Sergio Landim de Carvalho

Marcelo Machado da Silva**

INTRODUÇÃO

!"#$%&%'(#)*+(,+-&'(.%$+"#$'-/*-*+"&#$'-+.,"#,01%&'2-$'*%(#$'-3'"-+*3"+.#.-34-

blicas intensivas em capital e causador de externalidades negativas, o mercado siderúr-

gico sofreu grandes transformações nos últimos 20 anos. A privatização das empresas 

do setor, com a formação de grupos empresariais privados que buscavam expandir e 

',%*%5#"-./#-3"'$/67'2- ,"'/8+-('9#-$%(:*%&#-&'*3+,%,%9#-#'-*+"&#$'2-#)0*-$+-%(-

9+.,%*+(,'.-+*-('9'.-+;/%3#*+(,'.-;/+-#3'",#"#*-*#%'"-+<&%=(&%#-+(+"10,%&#2-#'-

aproveitarem resíduos poluentes como fonte de energia para as usinas.

>-$+.+*3+(?'-$#-+&'('*%#-&?%(+.#-(#-4),%*#-$0&#$#-#&+)+"'/-#%($#-*#%.-+..+-3"'-

&+..'-$+-,"#(.@'"*#67'-$'-.+,'"A-B'-<*-$'.-#('.-CDDE2-'-3#F.-3"'$/5%#-&+"&#-$+-CGH-

$'-#6'-I"/,'-*/($%#)-+-#,/#)*+(,+-0-"+.3'(.J9+)-3'"-3"#,%&#*+(,+-*+,#$+-$#-3"'$/-

ção total. Um crescimento dessas proporções, em um período relativamente curto, fez 

&'*-;/+-#.-*#"1+(.-$+-)/&"'-$'-.+,'"-&"+.&+..+*-.%1(%<&#,%9#*+(,+2-+.,%*/)#($'-#-

+83#(.7'-$#.-+*3"+.#.-*#%.-+<&%+(,+.A

Embora o crescimento chinês tenha deslocado o foco do setor do mundo ocidental 

3#"#-#-K.%#2-'-L"#.%)-(7'-<&'/-M-*#"1+*-$+..#.-,"#(.@'"*#6N+.A-O+)'-&'(,"J"%'2-'-3#F.-

* Os dados deste artigo foram levantados em fevereiro de 2010.
** Respectivamente, chefe, gerente e economista do Departamento de Indústria de Base da Área de Insumos 

Básicos (DEINB/AIB) do BNDES.
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foi um dos primeiros a iniciar um processo de consolidação do setor, o que permitiu a 

algumas empresas brasileiras competir e expandir-se no mercado internacional.

P#%.-#%($#2-(#-I/.&#-$+-',%*%5#67'-$'-3"'&+..'-+-1#(?'.-$+-+<&%=(&%#2-$%9+".'.-

grupos internacionais demonstraram interesse em investir no país, para aproveitar 

a reconhecida vantagem competitiva na produção siderúrgica. A ArcelorMittal e 

a ThyssenKrupp são os dois exemplos que chegaram a se concretizar em investi-

mentos efetivos, em meio a diversos interesses anunciados ao longo dos anos.

Q)0*-$+-$%.&'""+"-.'I"+-#-.%,/#67'-#,/#)-$+-*+"&#$'2-+.,+-,"#I#)?'-,+*-'-'IR+,%-

vo de apresentar o quadro de investimentos anunciados pelas empresas do setor 

.%$+"4"1%&'2-+.,%*#($'-#-3#",%&%3#67'-*0$%#-$'-LBSTU-('-#3'%'-<(#(&+%"'-#'.-

projetos anunciados.

>-,"#I#)?'-+.,J-$%9%$%$'-+*-;/#,"'-,V3%&'.A->-3"%*+%"'2-#)0*-$+.,#-%(,"'$/67'2-%(&)/%-

/*-I"+9+-?%.,V"%&'-$'-.+,'"-;/+-,+(,#-*'.,"#"-&'*'-.+-$+/-#-+9')/67'-$#-.%$+"/"1%#-#,0-

o momento atual e uma rápida caracterização da cadeia produtiva. O segundo tópico 

trata da organização industrial do setor, no Brasil e no mundo. Esse tópico concentra-se 

inicialmente nos principais dados que marcaram o desenvolvimento setorial na últi-

*#-$0&#$#-#,0-#-&"%.+-$+-WEEX2-"+..#),#($'-3'.,+"%'"*+(,+-'.-+@+%,'.-$#-&"%.+-.'I"+-

'-*+"&#$'-.%$+"4"1%&'-*/($%#)A-Q-*+.*#-)V1%&#-0-/,%)%5#$#-3#"#-#(#)%.#"-'-*+"&#$'-

I"#.%)+%"'A-B'-,+"&+%"'- ,V3%&'2-0-@+%,#-/*#-#(J)%.+-$'-"+&+(,+-&%&)'-$+- %(9+.,%*+(,'.-

ocorrido nos últimos anos, enquanto no último são mostradas as perspectivas de novos 

investimentos para o período 2010-2013 no Brasil, discorrendo acerca da atuação do 

LBSTU-3#"#-#,+($+"-M.-(+&+..%$#$+.-$#.-+*3"+.#.-(#-+8+&/67'-$+..+.-%(9+.,%*+(,'.A-

Y*-3+;/+('-1)'..J"%'-$+-,+"*'.-,0&(%&'.-.%$+"4"1%&'.-@'%-#$%&%'(#$'-('-<*-$'-,+8,'A

Breve histórico

Embora o ferro já fosse utilizado desde 1200 a.C., o emprego de altos-fornos para a 

3"'$/67'-$+-@+""'-@/($%$'-@'%-%(%&%#$'-#3+(#.-3'"-9'),#-$'-.0&/)'-Z[A->-3"'&+..'-$+-

transformação do ferro fundido em aço, que data de 1856, gerou grande ampliação 

$#.-3'..%I%)%$#$+.-$+-3"'$/67'-%($/.,"%#)2-1"#6#.-M-./#-*#%'"-"+.%.,=(&%#-+-M-3'..%I%-

)%$#$+-$+-.+"-3"'$/5%$'-+*-1"#($+.-;/#(,%$#$+.A-B+..#-03'&#2-#-3"'$/67'-$%J"%#-$+-
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/*-#),'\@'"('-&?+1#9#-#-&+"&#-$+-,"=.-,'(+)#$#.-$+-#6'2-'-;/+-+)+9'/-.%1(%<&#,%9#-

mente o consumo de carvão vegetal, usado então como fonte de energia. 

O constante avanço tecnológico dos fornos e a crescente demanda por produtos 

elaborados com aço propiciaram o rápido crescimento da produção siderúrgica, 

gerando problemas derivados dos gases poluentes liberados na atmosfera pela 

;/+%*#-$+-&#"97'-9+1+,#)A-Q-3#",%"-$'-.0&/)'-ZZ2-#.-.%$+"4"1%&#.-#/*+(,#"#*-'.-

investimentos em tecnologia para reduzir o impacto ambiental, reforçar a seguran-

6#-$'.-@/(&%'(J"%'.-+-$#-&'*/(%$#$+-+-#/*+(,#"-#-+<&%=(&%#-3"'$/,%9#A-

B'-L"#.%)2-#.-3"%*+%"#.-.%$+"4"1%&#.-./"1%"#*-('-%(F&%'-$'-.0&/)'-ZZ2-3#"#-#,+($+"-

#'-./",'-%($/.,"%#)-9+"%<&#$'-+(,"+-CDC]-+-CD^EA-T*I'"#-'.-1'9+"('.-I"#.%)+%"'.-

$'.-3"%*+%"'.-^E-#('.-$'-.0&/)'-ZZ-+.,%9+..+*-*#%.-3"+'&/3#$'.-&'*-'-&#@02-#-

.%$+"/"1%#-+"#-+8&+67'-('-.+,'"-%($/.,"%#)A-S+&"+,'.-1'9+"(#*+(,#%.-&'(&+$%#*-M.-

+*3"+.#.-$+-@+""'-+-#6'-$%9+".'.-I+(+@F&%'.-<.&#%.A-B#-'&#.%7'2-#-3"'$/67'-I"#.%-

leira era de apenas 36 mil toneladas anuais de ferro-gusa. 

Destaca-se nesse período a criação, na cidade de Sabará (MG), da Companhia 

Siderúrgica Mineira. Em 1921, a Companhia Siderúrgica Mineira associou-se com 

'-&'(.V"&%'-%($/.,"%#)-I+)1'\)/8+*I/"1/=.-Q&%0"+.-_0/(%+.-$+-L/I#&?\T%&?\S/-

delange (ARBED), que, em 1922, associou-se a capitais belgas e transformou-se 

na Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. 

Q-$0&#$#-$+-CD^E- "+1%.,"'/-1"#($+- #/*+(,'-(#- 3"'$/67'- .%$+"4"1%&#- (#&%'(#)2-

incentivada principalmente pelo crescimento da Belgo-Mineira, que inaugurou a 

usina de Monlevade em 1937, com capacidade inicial de 50 mil toneladas anuais 

de lingotes de aço. Nesse mesmo ano, foram constituídas a Companhia Siderúrgi-

ca de Barra Mansa e a Companhia Metalúrgica Barbará. 

No entanto, o Brasil continuava dependente de aços importados, o que levou o 

governo de Getúlio Vargas a inaugurar, em 1946, em Volta Redonda (RJ), a Com-

panhia Siderúrgica Nacional (CSN), inicialmente produzindo apenas coque me-

talúrgico. No mesmo ano, foram ativados os altos-fornos e a aciaria e, em 1948, 

entraram em atividade as laminações, marcando o início da autonomia brasileira 

na produção de aço. No ano de 1950, a produção nacional de aço bruto alcançava 
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788 mil toneladas e o crescimento continuado permitiu que 10 anos depois a pro-

dução já tivesse triplicado e, em 1970, chegasse a atingir 5,5 milhões de toneladas. 

O acelerado crescimento industrial dos anos 1970 levou ao aumento das importações 

de aço, dando origem ao Plano Siderúrgico Nacional (PSN), de 1971, que tinha por 

objetivo iniciar novo ciclo de expansão para quadruplicar a produção das empresas 

estatais, que então respondiam por cerca de 70% da produção nacional e detinham 

+8&)/.%9%$#$+-('.-3"'$/,'.-3)#('.A-O#",+-$#-3"'$/67'-.+-$+.,%(#"%#-M-+83'",#67'A-

Em 1973, foi inaugurada no país a primeira usina integrada com processo de re-

$/67'- $%"+,#- $+-*%(0"%'.- $+- @+""'- M- I#.+- $+- 1J.- (#,/"#)2- #-Y.%(#- U%$+"4"1%&#- $#-

Bahia (Usiba). No mesmo ano, foi criada a Siderurgia Brasileira S.A. (Siderbrás),  

holding estatal do setor siderúrgico que congregava as grandes usinas de aços pla-

nos. Dez anos depois, entrou em operação, em Vitória (ES), a Companhia Siderúr-

gica de Tubarão (CST). Em 1986, foi a vez de a Açominas começar a funcionar em 

Ouro Branco (MG). 

Com a crise dos anos 1980 e a consequente retração do mercado interno, as empre-

sas nacionais voltaram-se para o mercado externo, o que fez o país passar de grande 

%*3'",#$'"-#-+83'",#$'"-$+-#6'A-O'"0*2-3+)'-@#,'-$+-#-&"%.+-,+"-,%$'-#*3)%,/$+-*/(-

$%#)2-'.-*+"&#$'.-.+-@+&?#"#*-&'*-*+$%$#.-"+.,"%,%9#.-M.-%*3'",#6N+.A-B#-03'&#2-

começaram a se tornar frequentes termos como restrições voluntárias, sobretaxas 

antidumping, direitos compensatórios e salvaguardas.

B'-%(F&%'-$#-$0&#$#-$+-CDDE2-'-L"#.%)-&'(,#9#-&'*-`^-+*3"+.#.-+.,#,#%.-+-3"%9#-

das, cinco delas integradas a coque, nove a carvão vegetal, duas integradas a gás 

(#,/"#)- a"+$/67'- $%"+,#b- +- W]- .+*%\%(,+1"#$#.2- #)0*- $+- 3"'$/,'"+.- %($+3+($+(,+.-

de ferro-gusa e carvão vegetal, que somavam cerca de 120 fornos. Essas unidades 

concentravam-se no estado de Minas Gerais e no eixo Rio-São Paulo, por causa da 

3"'8%*%$#$+-$+-"+1%N+.-"%&#.-+*-*#,0"%#.\3"%*#.-+*3"+1#$#.-(#-@#I"%&#67'-$'-#6'-

+2-,#*I0*2-$#-3"'8%*%$#$+-&'*-'.-1"#($+.-*+"&#$'.-&'(./*%$'"+.A

No entanto, como era visível o esgotamento do modelo estatal, iniciou-se o processo 

de privatização das empresas do setor. Em 1993, tinham sido privatizadas oito em-

presas estatais, com capacidade para produzir 19,5 milhões de toneladas (70% da 
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3"'$/67'-(#&%'(#)bA-Q-3"%9#,%5#67'-,"'/8+-#'-.+,'"-+83"+..%9'-#c/8'-$+-&#3%,#%.2-+-

*/%,#.-+*3"+.#.-3#..#"#*-#-%(,+1"#"-1"/3'.-%($/.,"%#%.-+d'/-<(#(&+%"'.-&/R'.-%(,+-

resses na siderurgia se desdobraram para atividades correlatas ou de apoio logístico, 

com o objetivo de alcançar economia de escala e competitividade.

Entre 1994 e 2008, as empresas siderúrgicas investiram US$ 25,1 bilhões, principal-

mente no controle ambiental, na modernização e na atualização tecnológica das usi-

nas, alcançando uma capacidade instalada de 41,5 milhões de toneladas. O parque 

siderúrgico brasileiro compõe-se hoje de 27 usinas, administradas por oito grupos 

empresariais. São eles ArcelorMittal Brasil, Grupo Gerdau, CSN, Grupo Usiminas, 

V&M do Brasil, Villares Metals, Votorantim Siderurgia e Sinobras. 

Cadeia produtiva 

A indústria siderúrgica pode ser dividida em três grandes segmentos em função 

do produto: a siderurgia de planos, cujos principais produtos são chapas grossas, 

I'I%(#.-#-;/+(,+-+-#-@"%'2-I'I%(#.-1#)9#(%5#$#.-+-@')?#.-$+-c#($"+.2-/.#$#.-3"%(-

cipalmente na indústria naval, automotiva, de linha branca e de embalagens; a 

%($4.,"%#-$+-)'(1'.2-&/R'.-3"%(&%3#%.-3"'$/,'.-.7'-3+"<.2-I#""#.2-9+"1#)?N+.-+-#"#-

mes, usados principalmente na construção civil; e a indústria de tubos, utilizados 

principalmente em oleodutos e gasodutos.

T*-./#.-@#.+.-%(%&%#%.2-'-3"'&+..'-3"'$/,%9'-0-.+*+)?#(,+-3#"#-,'$'.-'.-,"=.-.+1-

mentos. Dois tipos de processo podem ser utilizados: as usinas integradas – a 

&';/+2-#-&#"97'-9+1+,#)-'/-#-1J.-(#,/"#)-e2-(#.-;/#%.-'-#6'-0-'I,%$'-$'-*%(0"%'-$+-

@+""'f-+-#.-.+*%\%(,+1"#$#.2-+*-;/+-'-#6'-0-'I,%$'-$'-@+""'-.+&/($J"%'-a./&#,#b-'/-

ferro em estado sólido ou líquido.

Após a obtenção do aço, este passa por um processo de lingotamento, cujo objeti-

9'-0-.')%$%<&J\)'-+*-/*#-@'"*#-$+.+RJ9+)2-3#"#-.+"-/,%)%5#$'-(#.-+,#3#.-3"'$/,%9#.-

.+1/%(,+.A-B+..+-+.,J1%'2-$+3+($+($'-$'-,%3'-$+-*')$+2-'-#6'-0-.')%$%<&#$'-(#-@'"-

ma de placas, no caso da produção de planos, ou de tarugos, no caso da produção 

de longos. Esses são os chamados produtos semiacabados, que serão laminados e 

,"#(.@'"*#$'.-+*-3"'$/,'.-.%$+"4"1%&'.-<(#%.A
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A laminação consiste na conformação por meio da passagem do corpo de aço, a 

alta temperatura, entre cilindros sob pressão, alterando suas dimensões. As pla-

cas podem ser utilizadas para a laminação de chapas grossas, com espessura do 

3"'$/,'-<(#)-$+-#,0-WE2E-**2-'/-3#"#-#-)#*%(#67'-$+-,%"#.-#-;/+(,+-+-#-@"%'2-&/R#.-

+.3+../"#.-97'-#,0-X2E-**-aI'I%(#.-)#*%(#$#.-#-;/+(,+b-+-#&%*#-$+-E2G-**-aI'I%-

nas laminadas a frio). Os tarugos podem ser utilizados para a laminação de barras, 

9+"1#)?N+.2-<'.\*J;/%(#2-.+6N+.-3+.#$#.-+-3+"<.A

Já o segmento de tubos pode seguir dois tipos de rotas, conforme se produzam 

tubos com ou sem costura. Os tubos com costura são produzidos de chapas, que 

são dobradas e soldadas. Já os sem costura são produzidos de tarugos, que numa 

etapa seguinte são extrudados e transformados em tubos.

ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL

Os produtos siderúrgicos são produtos intermediários, utilizados por diversos setores, so-

bretudo a indústria de bens de capital, a automotiva e a de construção civil. Sua demanda 

está diretamente relacionada ao desempenho macroeconômico, como no período que vai 

$'-3V.\1/+""#-#,0-'.-#('.-CDgE2-;/#($'-#,%(1%/-#-,#8#-$+-&"+.&%*+(,'-$+-g2g^H-#A#A

Q-4),%*#-$0&#$#-@'%-*#"&#$#-3'"-,"=.-*'9%*+(,'.-;/+-$%"+&%'(#"#*-#-+.,"#,01%#-$#.-

empresas do setor siderúrgico. O primeiro desses movimentos foi o crescimento cons-

tante e acelerado tanto da economia quanto da fabricação de produtos siderúrgicos 

na China, que desequilibrou o mercado mundial pelo fato de o país ter oscilado entre 

+83'",#$'"-+-%*3'",#$'"-#'-)'(1'-$#-$0&#$#-+-3+)'.-#),'.-9')/*+.-(+1'&%#$'.A-

O segundo movimento foi o crescimento do número de fusões e aquisições entre empresas 

do setor, que levou a um maior grau de concentração em um setor altamente pulverizado. 

O terceiro movimento pode ser considerado uma consequência do anterior, visto 

;/+-#-I/.&#-$+-',%*%5#67'-3'"-3#",+-$'.-1"#($+.-1"/3'.-*/),%(#&%'(#%.-)+9'/-M-"#-

cionalização da produção e da logística. Embora nos dados de produção isso ainda 

(7'-,+(?#-,%$'-/*-+@+%,'-.%1(%<&#,%9'2-'.-3)#('.-$+-%(9+.,%*+(,'-$#-*#%'"%#-$#.-+*-

3"+.#.-#3'(,#*-3#"#-/*-$+.)'&#*+(,'-1+'1"J<&'-$#-3"'$/67'-$+-#6'-I"/,'A-Q-,+(-
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$=(&%#-0-$+-;/+2-$#-"+$/67'-#'-)%(1',#*+(,'-$+-3)#&#.2-#-3"'$/67'-+.,+R#-3"V8%*#-M-

*#,0"%#\3"%*#-+-#-)#*%(#67'-.+R#-@+%,#-3+",'-$'-*+"&#$'-&'(./*%$'"A-O'",#(,'2-+.3+"#\

.+-3#"#-#.-3"V8%*#.-$0&#$#.-#-%*3)#(,#67'-$+-('9#.-3)#(,#.-3#"#-#-3"'$/67'-$+-3)#&#.-

('.-3#F.+.-$+,+(,'"+.-$+-"+.+"9#.-$+-*#,0"%#.\3"%*#.2-&'*'-L"#.%)2-h($%#-+-_4..%#A-

Q-*#%'"-3#",+-$'-&"+.&%*+(,'-$#-3"'$/67'-*/($%#)-$+-#6'-I"/,'-(#-4),%*#-$0&#$#-

ocorreu na China, que em 2008 respondeu por 38% da produção mundial, confor-

*+-*'.,"#-'-i"J<&'-CA-T.,%*#\.+-;/+-#,0-WECC-'-3#F.-3"'$/5%"J-*#%.-$#-*+,#$+-

do aço bruto do mundo. Embora a produção brasileira tenha crescido 30,9% no 

período, a participação do país na produção mundial de aço bruto caiu da faixa de 

3,32%, em 1998, para 2,54%, em 2008.

A produção mundial de aço bruto atingiu 1.304 milhões de toneladas em 2008 e 

1.199 milhões de toneladas em 2009. Essa produção está bastante concentrada na 

Ásia, que, mesmo excluindo a China, ainda seria a maior produtora mundial, com 

destaque para  a produção japonesa (segundo maior produtor mundial), sul-corea-

(#-+-%($%#(#A->.-3#F.+.-$#-j'*/(%$#$+-$+-T.,#$'.-k($+3+($+(,+.-ajTkb-,#*I0*-

compõem um forte bloco produtor no mundo, quase igualando a produção japone-

sa, em função da grande disponibilidade dos principais insumos siderúrgicos (mi-

(0"%'-$+-@+""'-+-&#"97'-*+,#)4"1%&'b-+-$+-./#-"+)#,%9#-3"'8%*%$#$+-$+-%*3'",#(,+.-

mercados consumidores (Ásia e Europa Ocidental).

TABELA 1: PRODUÇÃO DE AÇO POR REGIÃO

Grupos
Ano 2009/2008

2009 2008 (%)

China 500.312 567.842 (11,9)

UE 139.143 198.000 (29,7)

CEI 97.358 114.195 (14,7)

Japão 87.534 118.739 (26,3)

EUA 58.142 91.350 (36,4)

Outros 316.760 214.072 48,0 

Total 1.199.249 1.304.198 (8,0)

Fonte: Instituto Aço Brasil (IABr).
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GRÁFICO 1: PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO
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Fonte: Commodities Research Unit (CRU).

Embora nenhum país europeu se destaque como grande produtor siderúrgico (a 

3"'$/67'-#)+*7-0-#3"'8%*#$#*+(,+-*+,#$+-$#-#*+"%&#(#b2-#-T/"'3#->&%$+(,#)-

&'*'-/*-,'$'-,+*-/*#-3"'$/67'-.%1(%<&#,%9#-$+-#6'-I"/,'2-./3+"#($'-#-$#-Q*0-

"%&#-$'-B'",+A-B#-Q*0"%&#-$'-U/)2-]CH-$#-3"'$/67'-,',#)-$#-"+1%7'-+.,J-&'(&+(-

trada no Brasil, enquanto o restante dos países tem uma participação marginal na 

produção mundial, assim como África e Oceania.

GRÁFICO 2: PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO POR REGIÃO (2008)
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Fonte: Commodities Research Unit (CRU).
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A China vem usando o mercado internacional para escoar seu excedente de pro-

$/67'A-Q-;/+.,7'-0-;/+-+..+-+8&+$+(,+-0-9')J,%)-3'"-&#/.#-$'-I#%8'-&'(,"')+-;/+-'-

governo consegue exercer sobre um setor pulverizado e fundamental para a econo-

*%#-$+-$%9+".#.-"+1%N+.-$'-3#F.2-&'*'-0-'-.+,'"-.%$+"4"1%&'-&?%(=.A-S#$#-#-+)+9#$#-

participação da China na produção mundial de aço, o efeito dessa volatilidade tem 

%*3#&,'-.%1(%<&#,%9'-.'I"+-'-*+"&#$'-*/($%#)A-j'*'-*'.,"#-'-i"J<&'-W2-'-3#F.-

@'%-/*-%*3'",#(,+-%*3'",#$'"-#,0-*+#$'.-$+-WEE`2-&?+1#($'-#-%*3'",#"-+*-WEE^-

em torno de 4,5% da produção de aço do resto do mundo, e já em 2007 exportava 

mais de 6% da produção do resto do mundo.

i_Klkj>-^m-TZO>_!Qno>-phqYkSQ-ST-Qn>-SQ-jrkBQ

-7

-8

-10

-9

-10

-5

-1

2

1

3

-2

0

3

8

10

13

12

18

13

10

7

12

19

8

1

-3

1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04

4T04 1T05 2T05

3T05

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09

2T09

E
m

 m
il

h
õ

e
s
 d

e
 t

o
n

e
la

d
a

s

Fonte: Ternium.

GRÁFICO 4: CONCENTRAÇÃO EM MERCADOS SELECIONADOS
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O'$+\.+-$%5+"-;/+-'-*+"&#$'-.%$+"4"1%&'-0-I#.,#(,+-3/)9+"%5#$'-;/#($'-&'*-

parado com outros mercados intensivos em capital. Os 10 maiores grupos pro-

dutores mundiais eram responsáveis por menos de 19,5% da produção total 

de aço bruto em 1993. Após 15 anos, durante os quais o setor passou por um 

processo de consolidação, os 10 maiores produtores eram responsáveis por 

27% da produção mundial.

Esse índice não caracteriza o mercado siderúrgico como altamente concen-

trado, pois, quando comparado com o de outras indústrias, inclusive com a 

%($4.,"%#-$+-*%(0"%'-$+-@+""'2-./#-3"%(&%3#)-@'"(+&+$'"#2-+)+-#3#"+&+-&'*'-/*-

dos mais pulverizados setores da indústria de base, como mostram os quadros 

acima. É esperado um aumento desse índice nos próximos anos, já que as 

empresas chinesas estão iniciando um processo de consolidação entre si, ten-

$+($'-M-@'"*#67'-$+-,"=.-1"#($+.-1"/3'.-.%$+"4"1%&'.2-&'*-3"'$/67'-#&%*#-$+-

50 milhões de toneladas/ano cada.

Com exceção da ArcelorMittal, resultado da fusão dos dois maiores grupos 

3"'$/,'"+.-*/($%#%.-(#-03'&#2-'-i"/3'-Q"&+)'"- +-'-i"/3'-P%,,#)-U,++)2- (+-

nhuma empresa siderúrgica apresenta uma participação maior do que 3% da 

produção mundial de aço bruto. Como se vê na Tabela 2, entre os 20 maio-

res produtores estão sete empresas chinesas que somaram, em 2008 e 2009,  

uma produção de 172,5 milhões e de 203,7 milhões de toneladas, respectiva-

mente, mostrando uma grande concentração da produção mundial nesse país. 

Destaca-se ainda a presença da brasileira Gerdau como 14º produtor mundial, 

em 2008, e como 19º em 2009, resultado, basicamente, da expansão da empre-

sa no continente americano. 
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TABELA 2: 20 MAIORES EMPRESAS MUNDIAIS PRODUTORAS DE AÇO BRUTO

 

2008 2009

Posição
Produção 

(milhões de 
toneladas)

Posição
Produção 

(milhões de 
toneladas)

 
Variação

%

ArcelorMittal 1 103,3 1 73,2 -29,1 

Hebei I&S 4 33,3 2 40,2 +20,7 

Baosteel 3 35,4 3 38,9 +9,9 

Posco 5 33,1 4 31,1 -6,0 

Wuhan 7 27,7 5 30,3 +9,4 

Anshan-Benxi 9 23,4 6 29,3 +25,2 

Shagang 10 23,3 7 26,4 +13,3 

Nippon Steel 2 35,6 8 24,3 -31,7 

JFE 6 33,0 9 23,5 -28,8 

Tata Steel 8 24,4 10 21,9 -10,2 

Shandong I&S 12 21,8 11 21,3 -2,3 

Shougang 22 12,2 12 17,3 +41,8 

Severstal 15 19,2 13 16,7 -13,0 

Evraz 16 17,7 14 15,3 -13,5 

US Steel 10 23,3 15 15,2 -34,8 

Maanshan 19 15,0 16 14,8 -1,3 

Nucor 13 20,4 17 13,9 -32,0 

Sail 21 13,7 18 13,6 -0,1 

Gerdau 14 19,6 19 13,5 -31,1 

Valin Steel 25 11,3 20 11,8 +4,4

l'(,+m-U,++)-L/.%(+..-L"%+<(1A
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O consumo de produtos siderúrgicos está altamente vinculado ao desempenho da 

economia como um todo. Sendo assim, a crise iniciada no segundo semestre de 

2008 atingiu fortemente o mercado. A produção no primeiro trimestre de 2009 

voltou aos níveis de 2004. A partir do segundo trimestre de 2009, observou-se o 

início de uma recuperação, puxada pela demanda chinesa. 

GRÁFICO 5: PREÇO E PRODUÇÃO MENSAL DE AÇO BRUTO IISI
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Os preços, que haviam subido rapidamente no início de 2008, comportaram-se 

de forma semelhante durante a crise, caindo aceleradamente para os níveis de 

2005 e reagindo ligeiramente a partir do segundo trimestre de 2009, para voltar 

#'.-(F9+%.-$+-WEE]A-Q-3"'@/($%$#$+-+-#-"#3%$+5-$#-&"%.+-<5+"#*-&'*-;/+-*/%,#.-

usinas reduzissem rapidamente a produção, desativando altos-fornos. 

Conforme descrito anteriormente, o aço pode ser utilizado em três diferentes 

categorias de produtos siderúrgicos, na produção de planos, de longos ou de tu-

bos. Os tubos, utilizados principalmente em oleodutos e gasodutos, representam 

cerca de 8% do consumo mundial de aço bruto. Os mercados de aços planos e 

longos dividem o consumo de aço bruto em partes praticamente iguais, confor-

*+-*'.,"#-'-i"J<&'-gA
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GRÁFICO 6: PARTICIPAÇÃO NO CONSUMO DE AÇO BRUTO MUNDIAL
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Fonte: Barclays (2009).

Esses dois mercados têm características próprias. Os principais produtos lon-

gos- .7'- 3+"<.- )+9+.2-*0$%'.- +- 3+.#$'.- a/.#$'.- +*- +)+,"%<&#67'- +- ,'""+.- $+-

transmissão); trilhos e acessórios ferroviários; vergalhões para a construção 

&%9%)f-<'.\*J;/%(#-a3#"#-#-3"'$/67'-$+-#"#*+.2-,"+<)#$'.-+,&Abf-+-I#""#.-a3#"#-

a indústria automobilística, de forjados e de extrudados). Dos produtos acima 

mencionados, destaca-se a demanda do mercado de construção civil, de baixo 

valor agregado e baixa tecnologia. Vale informar que existe um segmento de 

#6'.-)'(1'.-+.3+&%#%.-$+-*#%'"-9#)'"-#1"+1#$'2-*#.-0-3+;/+('-+*-"+)#67'-#'-

mercado total de longos. 

Para minimizar os custos de transporte sobre produtos de menor valor agre-

gado, as empresas procuram instalar-se perto dos grandes centros urbanos, 

;/+2-#)0*-$+-$+.,#&#$'.-*+"&#$'.-&'(./*%$'"+.2-1+"#*-+)+9#$#-;/#(,%$#$+-

de sucata para as usinas, importante insumo na produção. Dada essa dinâmica 

do mercado de longos, sua produção está menos concentrada do que a dos aços 

3)#('.- ai"J<&'-]bA-Q-j?%(#2-*#%'"- 3"'$/,'"- $+- )'(1'.- ('-*/($'2- 3"'$/5%/-

46,4% dos aços longos e 55,2% dos aços planos mundiais em 2008. 
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GRÁFICO 7: PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇOS LONGOS E PLANOS (2008)
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Fonte: Commodities Research Unit (CRU).

No mercado de aços planos, a China e o Japão têm uma participação conjunta de 

mais de 64% da produção mundial. Esses são produtos de maior valor agregado, 

em geral produzidos em usinas integradas. 

>.-3"%(&%3#%.-3"'$/,'.-<(#%.-3)#('.-.7'-/,%)%5#$'.-(#-3"'$/67'-#/,'*'I%)F.,%&#2-

(#-&'(.,"/67'-&%9%)-+-(#9#)2-#)0*-$+-$%9+".'.-'/,"'.-.+,'"+.-;/+-$+3+($+*-$+-#6'.-

$+-#),#-"+.%.,=(&%#-+-3'/&'-3+.'-ai"J<&'-XbA-Q-$%(:*%&#-$+..+-*+"&#$'2-#)%#$#-#'-

*#%'"-9#)'"-#1"+1#$'-$'.-3"'$/,'.-<(#%.2-3+"*%,+-/*#-$%9%.7'-$'-,"#I#)?'2-&'*-#-

etapa de laminação situada próxima ao mercado consumidor. 

GRÁFICO 8: CONSUMO MUNDIAL DE PLANOS POR INDÚSTRIA (2007)
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Fonte: Commodities Research Unit (CRU).
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Q.-&#"#&,+"F.,%&#.-3"'$/,%9#.-$'-*+"&#$'-$+-3)#('.-@#5-&'*-;/+-'-&'*0"&%'-%(,+"(#&%'-

nal de semiacabados planos seja um dos mais dinâmicos entre os produtos siderúrgicos. 

Organização industrial brasileira

>-3#";/+-3"'$/,'"-$+-#6'-I"#.%)+%"'-0-&'*3'.,'-$+-W]-/.%(#.2-.+($'-CW-%(,+1"#-

das e 15 semi-integradas, administradas por oito grupos empresariais. O país tem  

atualmente uma capacidade instalada de 42,5 milhões de toneladas/ano de aço 

I"/,'2-&'*-C`-#),'.\@'"('.-#-&';/+-+-C]-@'"('.-+)0,"%&'.A-

>-*#3#-$#-l%1/"#-C-#3"+.+(,#-#-)'&#)%5#67'-1+'1"J<&#-$#.-/(%$#$+.-.%$+"4"1%&#.-

do país, com sua capacidade instalada. 

FIGURA 1: LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES SIDERÚRGICAS BRASILEIRAS
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Conforme se observa no mapa, há uma forte concentração da produção de aço na região 

U/$+.,+2-3"%(&%3#)*+(,+-('-;/+-.+-"+@+"+-M-3"'$/67'-$+-3)#('.2-"+./),#$'-$#-&'*I%(#-

67'-+8%.,+(,+-(#-"+1%7'-$+-"+.+"9#.-$+-*%(0"%'-$+-@+""'2-I'#-)'1F.,%&#-$+$%&#$#-+-1"#($+.-

mercados consumidores. Na Tabela 3, apresenta-se a produção de laminados planos e 

longos e de semiacabados para vendas, em 2009, por estado, mostrando a concentração 

da produção na região Sudeste, que chega a 94% da produção de aço bruto do país. 

TABELA 3: DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DA PRODUÇÃO SIDERÚRGICA BRASILEIRA (EM MIL TONELADAS)

Estado

Janeiro/dezembro de 2009

Aço bruto (%)
Laminados e  

semiacabados  
p/ vendas

(%)

Minas Gerais 8.705,2 32,8 8.347,3 32,5

São Paulo 5.836,8 22,0 5.639,2 22,0

Espírito Santo 5.637,7 21,3 4.788,9 18,6

Rio de Janeiro 4.729,9 17,9 4.440,1 17,3

Outros 1.597,5 6,0 2.454,7 9,6

Total 26.507,1 100 26.670,2 100

Fonte: IABr.

A produção brasileira de aço bruto, em 2008, foi de 33,7 milhões de toneladas,  

apresentando uma redução de 0,2% em relação a 2007. O primeiro semestre de 2009 

registrou uma queda de 36,8% em comparação com igual período do ano anterior, 

*'.,"#($'-'.-"+c+8'.-$'-&+(J"%'-%(,+"(#&%'(#)A-Q-*0$%#-$+-/,%)%5#67'-$#-&#3#&%$#-

$+-%(.,#)#$#-(#&%'(#)2-(+..+-3+"F'$'2-@'%-$+-G`H2-*/%,'-#I#%8'-$#-*0$%#-?%.,V"%&#-

'I.+"9#$#- ('.- 4),%*'.- .+,+- #('.2- ;/+- 0- $+- #3"'8%*#$#*+(,+- X]2]H2- &'(@'"*+-

mostra a Tabela 4.

TABELA 4: PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO BRUTO (EM MIL TONELADAS)

Ano Produção Cap. instalada % util. cap. inst.

2002 29.604 33.600 88,11

2003 31.147 33.800 92,15

2004 32.909 34.700 94,84

2005 31.610 36.700 86,13

2006 30.901 36.700 84,20

2007 33.782 38.800 87,07

2008 33.716 41.500 81,24

2009 26.507 42.500 62,37

Fontes: IABr/BNDES.
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A produção apresentou sinais de recuperação, passando de 56% de utilização 

da capacidade instalada, em junho, para cerca de 73%, em julho. Em agosto e  

setembro, esse índice atingiu cerca de 78%. No fechamento de 2009, a produ-

ção anual de aço no país chegou a 26,5 milhões, montante 21,3% abaixo do 

fechamento de 2008, atingindo 62,3% de utilização da capacidade. 

Durante a crise, seis dos 14 grandes fornos instalados no país foram paralisa-

dos, mas, no segundo semestre de 2009, começaram a ser religados.

A Usina Presidente Vargas, da CSN, que tem capacidade anual de produção de 

5,8 milhões de toneladas de aço bruto, foi a primeira a religar seu alto-forno, 

+*-R/(?'-$+-WEEDA->-#),'\@'"('2-&/R#-&#3#&%$#$+-$+-3"'$/67'-0-$+-C2G-*%)?7'-

de toneladas/ano, passou 90 dias parado para manutenção.

A Gerdau Açominas, cujo alto-forno principal tem capacidade de 3 milhões de 

,'(+)#$#.d#('-+-<&'/-3#"#)%.#$'-3'"-.+%.-*+.+.2-9'),'/-#-@/(&%'(#"-('-%(F&%'-

do mês de julho de 2009. Com isso, a Gerdau voltou a operar com os dois 

altos-fornos, ou seja, na faixa de 4,5 milhões de toneladas/ano.

A Usiminas, que conta com cinco altos-fornos, em agosto de 2009 religou dois 

$'.-,"=.-;/+-<&#"#*-3#"#)%.#$'.-3'"-/*-.+*+.,"+-e-/*-+*-k3#,%(1#-aPib-+-'/-

tro em Cubatão (SP). O terceiro foi reativado em janeiro de 2010. Com isso, a 

Usiminas passou a utilizar cerca de 90% de sua capacidade nominal instalada, 

;/+-0-$+-&+"&#-$+-D2G-*%)?N+.-$+-,'(+)#$#.d#('A-

A unidade de Tubarão – ArcelorMittal Brasil – conta com três altos-fornos, 

&/R#-&#3#&%$#$+-,',#)-%(.,#)#$#2-$+-]2G-*%)?N+.-$+-,'(+)#$#.d#('2-0-9'),#$#-3#"#-

#-3"'$/67'-$+-3)#('.A-Y*-$'.-#),'.\@'"('.-<&'/-3#"#)%.#$'-3'"-*#%.-$+-.+%.-

meses e os outros dois chegaram a operar na ordem de 60% de sua capacidade. 

A Usina de Tubarão já voltou a operar em plena carga.
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GRÁFICO 9: INDICADORES DA SIDERURGIA BRASILEIRA
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>-i"J<&'-D-#3"+.+(,#-#-+9')/67'-$#-3"'$/67'-I"#.%)+%"#2-$#-&#3#&%$#$+-%(.,#)#$#-

e do consumo aparente de aço bruto de 1999 a 2008, em milhões de toneladas.

O#"#- WECE2- 0- 3"+9%.,#- /*#- @'",+- "+&/3+"#67'- $#- 3"'$/67'2- ;/+- $+9+- #,%(1%"-

cerca de 33 milhões de toneladas de aço bruto, representando um aumento de 

24,2% em relação aos 26,5 milhões de toneladas de 2009. O consumo aparente 

brasileiro deve passar de 18,8 milhões de toneladas, em 2009, para cerca de 23 

milhões de toneladas, em 2010. 

_+)#,%9#*+(,+-M.-9+($#.2-'-*+"&#$'-%(,+"('-+*-WEED-#3"+.+(,'/-/*#-;/+$#-

de 25,2% em comparação ao ano de 2008, em volume, conforme a Tabela 5. Os 

produtos acabados, que representam cerca de 98% do total do mercado interno, 

sofreram uma redução de 24,5%. A queda nos produtos longos, cujo principal 

$+*#($#(,+-0-#-&'(.,"/67'-&%9%)2-@'%-#-*+('"-(#-&'*3#"#67'-WEED\WEEXA-
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TABELA 5: VENDAS NO MERCADO INTERNO (EM MIL TONELADAS)

Produtos
Jan./Dez. 09/08  

(%)

Dezembro 09/08  
(%)2009 2008 2009 2008

Laminados 3.867,7 3.049,0 26,9 357,5 113,4 215,3

Planos 2.521,2 1.641,3 53,6 263,7 67,7 289,5

Longos 1.346,5 1.407,7 (4,3) 93,8 45,7 105,3

Semiacabados 4.690,6 5.202,1 (9,8) 321,7 250,1 28,6

Placas 3.662,3 3.966,3 (7,7) 299,0 229,5 30,3

Blocos e tarugos 1.028,3 1.235,8 (16,8) 22,7 20,6 10,2

Total 8.558,3 8.251,1 3,7 679,2 363,5 86,9

Valor (108 US$ FOB) 4.197,1 7.173,5 (41,5) 378,2 322,6 17,2

Fonte: IABr (vendas faturadas).

j'*-"+)#67'-M.-9+($#.-+8,+"(#.2-'-9#)'"-l>L-$#.-+83'",#6N+.-('-#('-$+-WEED2-

comparativamente a 2008, mostrado no quadro a seguir, apresentou uma queda 

de 41,5%, mesmo com um aumento em volume de 3,7%. Isso se deveu, princi-

3#)*+(,+2-M-#I"/3,#-+-.%1(%<&#,%9#-"+$/67'-$+-3"+6'.-$'.-3"'$/,'.-.%$+"4"1%&'.2-

ocorrida entre 2008 e 2009, no mercado internacional. 

Vendas – mercado externo 

Q-I#)#(6#-&'*+"&%#)-I"#.%)+%"#-$+-#6'-0-./3+"#9%,J"%#A-Q.- %*3'",#6N+.2-;/+-

eram apenas residuais, têm, nos últimos anos, causado uma redução no saldo 

setorial. Em 2008, o saldo da balança chegou a R$ 4,12 bilhões, valor 13,2% 

inferior a 2007.

>-i"J<&'-CE-#3"+.+(,#-'-&'*3'",#*+(,'-$#.-+83'",#6N+.-+-$#.-%*3'",#6N+.-I"#.%-

leiras de aço bruto, dividido em categorias de semiacabados e acabados (produtos 

laminados planos, longos e outros), ao longo dos últimos 10 anos, mostrando o 

resultado da balança comercial nesse segmento industrial.
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GRÁFICO 10: BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS
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Das exportações brasileiras de aço, os semiacabados, que incluem placas, 

lingotes, blocos e tarugos, representaram uma participação em US$ FOB de 

35,6% em 2005, 32,6% em 2006, 34,8% em 2007 e 49,7% em 2008, o que 

mostra uma situação atípica no ano de 2008, decorrente da crise. É oportuno 

observar que, das exportações de semiacabados, as placas representaram, em 

WEEX2-&+"&#-$+-X^H-$'-,',#)2-*#(,+($'-#-*0$%#-$'.-4),%*'.-#('.A

Em 2008, os principais destinos dos produtos semiacabados brasileiros foram 

a Coreia do Sul, com participação de 22,1%, os Estados Unidos, com 13,6%, e 

#-!#%):($%#2-&'*-CW2^H2-.+1/%$'.-$+-s/t#%,2-k($'(0.%#-+-Q"1+(,%(#A

q/#(,'- M- ;/+.,7'- ,"%I/,J"%#- $#- %($4.,"%#- .%$+"4"1%&#2- '- i"J<&'- CC-*'.,"#- #-

evolução do faturamento líquido e dos impostos pagos de 1999 a 2008, com o 

percentual desses sobre o faturamento. Conforme se pode observar, nos últi-

*'.-;/#,"'-#('.-'-3+"&+(,/#)-*0$%'-$+-%*3'.,'.-.'I"+-'-@#,/"#*+(,'-)F;/%$'-

<&'/-+*-,'"('-$+-WEH2-+(;/#(,'-$+-CDDD-#-WEE`-'-3+"&+(,/#)-*0$%'-@'%-$+-

cerca de 17%.
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GRÁFICO 11: FATURAMENTO X IMPOSTOS PAGOS (% DE IMPOSTOS)
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Fonte: IABr.

A indústria siderúrgica de planos no Brasil

Na indústria brasileira de aços laminados planos, as empresas ArcelorMittal, Usi-

minas (Ipatinga e Cubatão) e CSN respondem pela operação de cinco unidades, 

todas localizadas na região Sudeste. O Grupo Usiminas responde por cerca de 

45% do total da produção do país; a CSN, por 30%; a ArcelorMittal Tubarão, por 

16%; e a ArcelorMittal Inox do Brasil, por 5%. 

S'-,',#)-$#-3"'$/67'-$+-#6'.-3)#('.2-&+"&#-$+-DGH-0-$+-#6'-&#"I'('-&'*/*-+-'-"+.-

tante, de aços especiais ligados produzidos apenas pela ArcelorMittal Inox do Brasil. 

Encontra-se em construção a usina da ThyssenKrupp CSA – Companhia Siderúrgica 

do Atlântico, com 5,0 milhões de toneladas/ano, com start-up de 2,5 milhões de tone-

ladas/ano previsto para julho de 2010 e 2,5 milhões de toneladas/ano para março de 

2011. Sua produção, inicialmente de semiacabados (placas), será toda voltada para  

exportação. Com a inauguração dessa unidade, que adicionará dois altos-fornos 

de 2,5 milhões de toneladas/ano cada, o país passará a contar com 16  

altos-fornos de grande porte.

j'(@'"*+-.+-'I.+"9#-('-i"J<&'-CW2-+*-WEED-#-3"'$/67'-I"#.%)+%"#-$+-)#*%(#$'.-

planos apresentou uma queda de 17,3% em relação a 2008. O segundo semestre 

@'%-$+-"+&/3+"#67'2-+-#-3"'$/67'-"+,'"('/-3"#,%&#*+(,+-#'.-(F9+%.-3"0\&"%.+A
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GRÁFICO 12: PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LAMINADOS PLANOS
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Fonte: IABr.

Entre demandantes de aços planos no Brasil, destacam-se os setores automobilís-

,%&'2-(#9#)2-$+-/,%)%$#$+.-$'*0.,%&#.2-$+-*J;/%(#.-+-+;/%3#*+(,'.2-$+-3+,"V)+'-+-

gás e de embalagens e recipientes.

Das exportações brasileiras de produtos siderúrgicos, incluindo os semiacabados, 

a participação anual dos laminados planos, em US$ FOB, em 2006, atingiu 37,9%; 

em 2007, 36,3%; e em 2008, 22,8%.

Os principais destinos, em 2008, dos produtos planos brasileiros foram os seguin-

tes: Chile, Portugal, Peru, Argentina, Espanha, Alemanha e Colômbia.
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GRÁFICO 13: EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTOS PLANOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportações brasileiras (mil US$ FOB) Toneladas
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Fonte: IABr.

Relativamente aos custos de produção de semiacabados e laminados planos, o 

Brasil situa-se entre os países de menores custos variáveis e operacionais do mun-

$'2-*'.,"#($'\.+-#),#*+(,+-&'*3+,%,%9'-(+..+-#.3+&,'A-O#"#-%)/.,"#"-+..#-#<"*#-

67'2-'-i"J<&'-C`-#3"+.+(,#-$#$'.-$#-j'**'$%,%+.-_+.+#"&?-Y(%,-aj_Yb-"+)#,%9'.-

M-+9')/67'-$'.-&/.,'.-*0$%'.-'3+"#&%'(#%.-$+-3)#&#.-('-*/($'2-$+-WEE`-#-WEED2-

bem como a comparação entre os custos variáveis de produção de placas de aço 

em US$/t, entre países selecionados, no ano de 2009.

GRÁFICO 14: EVOLUÇÃO DOS CUSTOS MÉDIOS OPERACIONAIS DE PRODUÇÃO DE PLACAS
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Fonte: Commodities Research Unit (CRU).
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GRÁFICO 15: CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO DE PLACAS EM PAÍSES SELECIONADOS
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Fonte: Commodities Research Unit (CRU).

A indústria siderúrgica de longos no Brasil

Na indústria brasileira de aços longos, cinco grupos respondem pela operação 

de 16 unidades, localizadas nas regiões Sudeste, Sul, Norte e Nordeste: Gerdau,  

ArcelorMittal Brasil, Votorantim Siderurgia, V&M e Sinobras. 

Do total da produção de aços longos, cerca de 92% são de aços longos comuns (car-

bono) e o restante de aços longos especiais. Nos longos especiais, destacam-se as 

empresas Aços Villares e Aços Piratini, ambas controladas pelo Grupo Gerdau.

Nos aços longos comuns, a indústria apresenta alto grau de concentração, com li-

derança do Grupo Gerdau e da Arcelor Brasil, com participações de cerca de 55% 

e 33%, respectivamente. O restante pertence, basicamente, ao Grupo Votorantim, 

&'*-GH2-+-M-[uP2-&'*-gH2-;/+-#,/#-('-.+1*+(,'-$+- ,/I'.-.+*-&'.,/"#2-(7'-

concorrendo dessa forma com as demais. 

Q-*#%'"-3#",+-$#-3"'$/67'-$+-#6'-/,%)%5#$'-(#- @#I"%&#67'-$+- )'(1'.-#$90*-$+-

#&%#"%#.-+)0,"%&#.-$+-/.%(#.-.+*%\%(,+1"#$#.2-+*I'"#-#.-/.%(#.-$'-i"/3'-i+"$#/-$+-

Açominas, Barão de Cocais, Usiba e Divinópolis sejam integradas.

A produção brasileira de longos sofreu em 2009 uma queda de quase 20% em 

"+)#67'- #'- #('- $+- WEEX2- &'*'- .+- 'I.+"9#- ('- i"J<&'- CgA-Q- "+$/67'- @'%- /*#-
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consequência da crise internacional que afetou fortemente a demanda, fazendo 

com que a produção caísse de mais de 1 milhão de toneladas, em outubro de 2008, 

para 300 mil toneladas, em dezembro de 2008. A produção só alcançou níveis pró-

ximos dos praticados no início de 2008 no segundo semestre de 2009.

GRÁFICO 16: PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LAMINADOS LONGOS
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Fonte: IABr.
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j+"&#-$+-XEH-$#-3"'$/67'-$+-)'(1'.-0-$+.,%(#$#-#'-&'(./*'-%(,+"('2-&#"#&,+-

rizando uma indústria que tem como base o consumo regional. As exportações, 

em geral, se dão para países fronteiriços ou para empresas que tenham unidades 

em outros países, para atender a necessidades de reposição de estoques ou ga-

nhos de margem. 

Das exportações brasileiras de produtos siderúrgicos, incluindo os semiacaba-

dos, a participação anual dos longos (US$ FOB), em 2006, atingiu 22,3%; em 

2007, 21,6%; e em 2008, 19,3%, permanecendo praticamente estável no período. 

GRÁFICO 17: EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTOS LONGOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportações brasileiras (mil US$ FOB) Toneladas
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Fonte: IABr.

Os principais destinos em 2008 dos produtos longos brasileiros foram Estados 

Unidos, Peru, Argentina, Alemanha, Bolívia e Chile.

Relativamente aos custos de produção de longos (semiacabados e laminados), o 

L"#.%)-*'.,"#\.+-I#.,#(,+-&'*3+,%,%9'A-B'-i"J<&'-CD2-#3"+.+(,#\.+-#-+9')/67'-

de 2004 a 2009 dos custos de produção de tarugos, bem como a comparação 

entre os custos de produção de tarugos em US$/t, entre países selecionados, no 

ano de 2009.
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GRÁFICO 18: EVOLUÇÃO DOS CUSTOS MÉDIOS OPERACIONAIS DE PRODUÇÃO DE TARUGOS
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Fonte: Commodities Research Unit (CRU).

GRÁFICO 19: CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO DE TARUGOS EM PAÍSES SELECIONADOS
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Fonte: Commodities Research Unit (CRU).
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O RECENTE CICLO DE INVESTIMENTOS: O CRESCIMENTO 
DA SIDERURGIA MUNDIAL E OS INVESTIMENTOS

>-#&+)+"#$'-&"+.&%*+(,'-$#-$+*#($#-+-$#-3"'$/67'-$+-#6'-(#-4),%*#-$0&#$#-

fez com que a capacidade instalada de aço bruto no mundo crescesse a uma 

,#8#-*0$%#-$+-g2C`H-#'-#('A-Q-&#3#&%$#$+-*/($%#)-3#..'/-$+-CAEgC2D-*%)?N+.-

de toneladas ao ano, em 2000, para 1.815,8 milhões de toneladas, em 2009, e 

+.,%*#\.+-;/+-#,0-WECC-+.,#"J-3"V8%*#-$+-WAEEE-*%)?N+.-$+-,'(+)#$#.2-&'(@'"*+-

#3"+.+(,#-'-i"J<&'-WEA

GRÁFICO 20: CAPACIDADE MUNDIAL INSTALADA DE AÇO BRUTO
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Fonte: Elaboração BNDES.

T*- ,+"*'.- $+- $%.,"%I/%67'2- &'(.%$+"#($'\.+- #3+(#.- '.- $#$'.- "+)#,%9'.- #,0-

2009, 78,3% do aumento total de capacidade foi observado na China, que 

contribuiu com 591 milhões dos 759 milhões de toneladas de capacidade 

anual de produção de aço bruto adicionada de 2000 a 2009. Excluindo-se a 

China, para ter mais clareza sobre o que aconteceu no restante do mundo, 

pode-se notar que houve no período uma transferência da produção de países 

desenvolvidos para economias em desenvolvimento. Diversos países euro-

peus, os Estados Unidos e o Japão estão entre as economias que apresenta-

ram a maior queda de capacidade.
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GRÁFICO 21: CRESCIMENTO DA CAPACIDADE EM PAÍSES SELECIONADOS (2000-2009)
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Fonte: Elaboração BNDES.

Do crescimento de capacidade “ex-China”, a Índia foi o país que mais aumentou 

sua capacidade de produção, contribuindo com 22,9% do aumento global de 163,3 

milhões de toneladas. Com pelo menos dois grandes projetos para produção de 

placas, de 12,5 milhões de toneladas cada, anunciados por empresas sul-coreanas, 

+-1"#($+.-"+.+"9#.-$+-1J.-(#,/"#)-+-*%(0"%'-$+-@+""'2-#-+83+&,#,%9#-0-$+-;/+-#-h($%#-

se torne cada vez mais um player importante no mercado internacional de produ-

tos siderúrgicos. Turquia e Rússia, que vêm se tornando importantes fornecedores 

$'.-3#F.+.-$#-Y(%7'-T/"'3+%#2-,#*I0*-#3"+.+(,#"#*-&"+.&%*+(,'-.%1(%<&#,%9'-(#-

capacidade de produção durante o período.

Cumpre observar que, embora tenha crescido menos do que a Rússia em capacida-

de absoluta, a taxa de crescimento da capacidade brasileira foi maior do que a russa, 

visto que nossa capacidade instalada em 2000 era menos da metade da capacida-

de daquele país. O crescimento acumulado da capacidade brasileira no período 

2000-2009 foi de 40%, o quarto maior entre os grandes produtores mundiais, base-

ado, sobretudo, em expansões !"#$%&'()-+-#/*+(,'-$+-+<&%=(&%#-3"'$/,%9#A

A capacidade total instalada em 2010, no Brasil, deverá chegar, em dezembro, 

a 48,7 milhões de toneladas/ano, decorrentes dos investimentos realizados pela 

ThyssenKrupp CSA – Companhia Siderúrgica do Atlântico, para produção de 5,0 

milhões de toneladas/ano, e pela Vallourec & Sumitomo, para produção de 1 mi-

lhão de toneladas/ano, com start-up previsto para o segundo semestre de 2010. 
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Entre 2000 e 2009, as empresas siderúrgicas brasileiras investiram US$ 20,3 bilhões, 

principalmente na modernização, na expansão e na atualização tecnológica das 

usinas, alcançando uma capacidade instalada de 42,5 milhões de toneladas. Nesse 

período, foram adicionadas 13,5 milhões de toneladas/ano de capacidade. O com-

portamento dos investimentos em milhões de US$ e a capacidade adicionada anual 

+(&'(,"#*\.+-('-i"J<&'-WW2-;/+-*'.,"#-/*#-(F,%$#-#&+)+"#67'-#-3#",%"-$+-WEE`A

GRÁFICO 22: INVESTIMENTO E CAPACIDADE ANUAL ADICIONADA PELA SIDERURGIA BRASILEIRA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Fonte: IABr.

PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTOS 

S/"#(,+-;/#.+-/*#-$0&#$#2-#,0-#-&"%.+-+&'(v*%&#-*/($%#)-$+-WEEX2-'-.+,'"-'3+"'/-

&'*-/*-(F9+)-$+-/,%)%5#67'-#&%*#-$#-*0$%#-?%.,V"%&#2-#3+.#"-$'-&"+.&%*+(,'-#&+)+-

"#$'-$#-&#3#&%$#$+-%(.,#)#$#A-S%#(,+-$'-&)%*#-$+-+)+9#$'-',%*%.*'-+*-"+)#67'-M.-

perspectivas do setor, somados aos investimentos em andamento, diversos outros 

foram anunciados, visando sustentar o ritmo de crescimento do consumo mundial.

Conforme comentado, o ritmo acelerado de propagação da crise provocou for-

te retração na demanda mundial, que levou ao adiamento dos principais projetos 

$+- %(9+.,%*+(,'- 3'"- 3"#5'- %($+,+"*%(#$'2- '/2-*+)?'"- $%,'2- #,0- ;/+- '- (F9+)- $+- %(-

certezas diminuísse e fosse possível projetar um cenário de mercado mais preciso.  

>I.+"9#\.+2-('-i"J<&'-W^2-;/+-'-&"+.&%*+(,'-$#-&#3#&%$#$+-%(.,#)#$#-#&'*3#(?'/-'-
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&"+.&%*+(,'-$'-&'(./*'-#3#"+(,+-$/"#(,+-,'$'-'-3+"F'$'-#(,+"%'"-M-&"%.+A-O'"0*2-#-

3#",%"-$+-WEEX2-'-+8&+$+(,+-$+-&#3#&%$#$+-3#..'/-#-.+"-.%1(%<&#,%9'2-.#%($'-$+-(F9+%.-

próximos a 200 milhões de toneladas/ano para mais de 600 milhões de toneladas/ano. 

GRÁFICO 23: CONSUMO APARENTE X CAPACIDADE INSTALADA NO MUNDO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CA – Resto do mundo CA – China Excedente de capacidade
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Fonte: Ternium.

>-L"#.%)2-+*-@/(67'-$+-./#.-9#(,#1+(.-&'*3+,%,%9#.2-@'%-/*-$'.-3#F.+.-*#%.-I+(+<&%#$'.-

3'"-('9'.-3"'R+,'.-('-3+"F'$'-+-$+,%(?#2-#,0-#-+&)'.7'-$#-&"%.+2-/*#-$#.-*#%'"+.-&#",+%"#.-

de investimentos anunciados do setor no mundo. A maior parte dos projetos *"''%&'()

#(/(&%#$'.-+"#-$+.,%(#$#-M-3"'$/67'-$+-.+*%#&#I#$'.2-3"%(&%3#)*+(,+-$+-3)#&#.2-;/+-

seriam exportadas para serem laminadas perto dos centros consumidores, em unidades 

consorciadas ou com contratos de fornecimento de longo prazo. A queda da demanda 

mundial decorrente da crise fez com que a maioria desses projetos fosse adiada.

Q-&#3#&%$#$+-3"'$/,%9#-I"#.%)+%"#-#,/#)-0-3"#,%&#*+(,+-'-$'I"'-$'-&'(./*'-#3#-

rente interno, o que não estimula novos investimentos direcionados para o mer-

cado interno. O parque siderúrgico nacional está preparado para a forte demanda 

#$9%($#-$'.-3"'1"#*#.-+.3+&%#%.2-&'*'-#-3"'$/67'-$+-3+,"V)+'-('-3"0\.#)2-#-j'3#-

do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. 

T.,/$'.-@+%,'.-3+)'-k(.,%,/,'-Q6'-L"#.%)-akQL"b-%($%&#*-;/+-'-3"0\.#)-$+9+"J-&'(-

sumir, entre 2010 e 2016, cerca de 2 milhões de toneladas adicionais de aço, a 

Copa de 2014, mais 4,5 milhões de toneladas, e os Jogos Olímpicos de 2016, 

1,3 milhão de toneladas, totalizando 7,8 milhões de toneladas. O volume total  
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"+3"+.+(,#2-#,0-WECg2-/*#-*0$%#-#(/#)-$+-C2C-*%)?7'-$+-,'(+)#$#.-#$%&%'(#%.-$+-

aço bruto, a ser atendida pelas usinas brasileiras. 

T..+-#/*+(,'-$+-$+*#($#-(7'-.+"J-./<&%+(,+-3#"#-'&/3#"-#-&#3#&%$#$+-%(.,#)#$#-

*0$%#-#(/#)-$+-#6'-('-L"#.%)A-B'-+(,#(,'2-&/*3"+-$+.,#&#"-;/+2-('-&#.'-$'-3"0\.#)2-

haverá uma demanda por novos tipos de aço, o que exigirá um esforço de pesquisa 

+-$+.+(9')9%*+(,'-3'"-3#",+-$#.-+*3"+.#.-(#&%'(#%.-3#"#-#,+($+"-M.-(+&+..%$#$+.-

do setor de petróleo. Na Tabela 6, apresentam-se os principais projetos siderúrgi-

cos brasileiros anunciados para os próximos anos. 

TABELA 6: INVESTIMENTOS EM PERSPECTIVA

Empresa Objetivo do projeto
Início 

da 
obra

Início 
da 

opera-
ção

Aumento 
da capaci-

dade de aço 
bruto (t)

Investi-
mento 
total  

(R$ mil)

Investi-
mento 
total  

(US$ mil)

CSA

Implantação de um complexo 

siderúrgico no Rio de Janeiro com 

capacidade anual de 5 milhões 

de t/ano, para a produção de 

semiacabados (placas).

2007 2010 5.000.000 12.600.000 6.810.810

Arcelor- 

Mittal-Belgo

Expansão da capacidade de 

produção da usina de João  

Monlevade (MG).

2010 2012 1.200.000 3.500.000 1.891.892

Cia.  

Siderúrgica 

do Pecém 

(CSP)

Implantação de usina  

siderúrgica integrada a coque 

para a produção de semiacabados 

(placas) de aço e chapas grossas. 

Dongkuk – CVRD. 3,0 milhões de 

toneladas na 1ª fase (start up pre-

visto para 2015) + 3,0 milhões de 

toneladas na 2ª fase. Localização: 

São Gonçalo (CE).

2011 2015 3.000.000 8.400.000 4.540.541

CSN - RJ

Expansão de Volta Redonda para 

produção de aços longos 0,6 

milhão  de t em 2010, com start 

up previsto para 2012) e aços 

planos (1,5 milhão de t em 2014, 

start up 2016).

2010 2016 2.100.000 2.630.000 1.421.622

Gerdau

Projeto de instalação de um lami-

nador de chapas grossas na usina 

siderúrgica Gerdau Açominas, em 

Ouro Branco (MG).

2010 2012 1.750.000 945.945

Gerdau

Projeto Alto-Forno III –  

ampliação da capacidade de  

produção da usina de Ouro  

Branco (MG) de 4,5 para 7,0 

milhões de t/ano de aço para 

produção de longos e placas.

2012 2015 2.500.000 8.200.000 4.432.432
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Empresa
(continuação)

Objetivo do projeto
Início 

da 
obra

Início 
da 

opera-
ção

Aumento 
da capaci-

dade de aço 
bruto (t)

Investi-
mento 
total  

(R$ mil)

Investi-
mento 
total  

(US$ mil)

Usiminas

Implantação de uma usina de  

placas em Santana do Paraíso, 

localizada a 7 km da Usina 

Intendente Câmara em Ipatinga 

(MG): 1ª fase, 2,5 milhões de t 

de aço/ano, com início previsto 

para 2012 e start up para 2015, e 

2ª fase atingindo 5,0 milhões de 

toneladas, sem previsão de início.

2012 2015 5.000.000 15.000.000 8.108.108

Usiminas – 

Cubatão

Acréscimo de 350 mil t de  

aço/ano na produção de placas 

de aço, e novo laminador – LTQ2 

– com capacidade de 2,3 milhões 

de t/ano de laminados a quente, 

em Cubatão (SP).

2008 2012 350.000 1.900.000 1.027.027

Vale

Aços laminados do Pará (Alpa) - 

implantação de usina siderúrgica 

integrada a coque para a  

produção de placas de aço  

em Marabá (PA)  

(1ª etapa = 2,5 milhões de t/ano).

2011 2015 2.500.000 8.450.000 4.567.568

Vallourec & 

Sumitomo

Implantação de unidade para 

a produção de 1 milhão de t/

ano de aço para a produção de 

700 mil toneladas de tubos sem 

costura em Jeceaba (MG).

2008 2010 1.000.000 3.500.000 1.900.000

WISCO 

(Wuhan Iron 

& Steel)/EBX

Implantação de usina siderúrgica 

integrada, para a produção de 

aços planos em São João da Barra 

(RJ) (Porto de Açu).

2010 2014 5.000.000 8.400.000 4.000.000

SITREL (Side-

rúrgica Três 

Lagoas)

Implantação de minimill para a 

produção de aços longos em Três 

Lagoas (MS).

2010 2012 420.000 540.000 258.000

Arcelor-

Mittal/Vale

Implantação de usina siderúrgica 

integrada para a produção de  

5 milhões de toneladas/ano  

de aços planos em Anchieta (ES).

2011 2014 5.000.000 9.250.000 5.000.000

Total 33.070.000 84.120.000 44.903.944

Pelo quadro de investimentos, pode-se observar que cerca de 70% do aumen-

,'- $+- &#3#&%$#$+- $+&'""+(,+- $'.- 3"'R+,'.- $+.,%(#*\.+- M- +83'",#67'- $+- .+*%#-

&#I#$'.A-Q- +.,"#,01%#- $+- +83'",#67'- $+- 3)#&#.- 3#"#- .+"+*- )#*%(#$#.- 3+",'- $'.-

centros consumidores, em unidades consorciadas ou com contratos de forne-

cimento de longo prazo com as laminadoras, pode ser observada tanto nos in-

9+.,%*+(,'.- #(/(&%#$'.- $#- [#)+- ;/#(,'- ('.- $#- Q"&+)'"P%,,#)- +- $#- wkUj>2

que levam em conta, na sua decisão de investir no país, a competitivida-

de brasileira na produção de semiacabados, decorrente de sua logística dedi-

&#$#2- +- #- #I/($:(&%#- $+-*%(0"%'- $+- @+""'- $+- +8&+)+(,+- ;/#)%$#$+A-S'.- 1"#($+.-
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3"'R+,'.2-'-;/+- ,+*-/*#-)V1%&#-/*-3'/&'-$%@+"+(,+-0-'-$#-j'*3#(?%#-U%$+"4"-

1%&#-$'-O+&0*-ajUOb2-;/+-%"J-#,0-#-+,#3#-$+-)#*%(#67'-$+-&?#3#.-1"'..#.2-&'*-

3#"&+)#-.%1(%<&#,%9#-$#-3"'$/67'-3#"#-#,+($+"-M-$+*#($#-$#-&'"+#(#-S'(1x/x2-

;/+-3"'$/52-#)0*-$+-#6'2-&?#3#.2-+.,"/,/"#.-(#9#%.2-9#.'.-$+-3"+..7'2-+(,"+-'/,"'.-

produtos, para uso industrial.

>-,',#)-$+-c/8'-$+- %(9+.,%*+(,'.-$+-3"'R+,'.-#(/(&%#$'.-3#"#-'-3+"F'$'-WECE\

2013 poderá atingir o montante de R$ 51.170 milhões, o que corresponderá a 

um aumento de 8,57 milhões de toneladas na capacidade instalada de aço bruto 

('-3#F.2-&'*3#"#,%9#*+(,+-M-&#3#&%$#$+-$+-`W2]-*%)?N+.-$+-,'(+)#$#.-+*-WEED2-

conforme mostra a Tabela 7. 

TABELA 7: PERSPECTIVA DE AUMENTO DE CAPACIDADE E INVESTIMENTOS NA SIDERURGIA1

2010 2011 2012 2013

1. Aumento de capacidade (1.000 t )

   Total de aumento de capacidade 6.000 350 2.220 0

   Capacidade instalada projetada 48.700 49.050 51.270 51.270

   Aumento de capacidade acumulado 6.000 6.350 8.570 8.570

2. Investimento e apoio do BNDES 2

   2.1 No ano

   Investimento da indústria (R$ milhões)² 6.358 9.728 16.347 18.738

   Investimento da indústria (US$ milhões) 3.437 5.258 8.836 10.128

   Estimativa de apoio do BNDES (R$ milhões) 2.025 3.540 5.379 5.705

   2.2  Acumulado a partir de 2010

   Investimento da indústria (R$ milhões) 6.358 16.086 32.433 51.170

   Investimento da indústria (US$ milhões) 3.437 8.695 17.531 27.659

   Estimativa de apoio do BNDES (R$ milhões) 2.025 5.565 10.944 16.649

   Estimativa de participação do BNDES 31,8% 34,6% 33,7% 32,5%

¹ Estimativa BNDES – AIB/DEINB.

² Estimativa de desembolso efetivo em função do início do projeto.

O BNDES deverá apoiar os investimentos da indústria siderúrgica brasileira, com 

/*#-3#",%&%3#67'-+.,%*#$#-$+-<(#(&%#*+(,'-$+-/*-,+"6'-$'.-1#.,'.-+*-#*3)%#-

ção da capacidade produtiva. Caso haja necessidade, para o equacionamento das 

fontes dos projetos, o BNDES poderá, eventualmente, aportar capital por meio de 

participação acionária, respeitando o retorno mínimo requerido pelo Banco.
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Glossário 
Aço – Liga metálica formada essencialmente de ferro e carbono. As percenta-

gens de carbono variam entre 0,008% e 2,11%. 

Aço carbono comum-e-Q6'-;/+-&'(,0*-,+'"-$+-'/,"'.-+)+*+(,'.-#I#%8'-$+-WHA-

Acima de 2% de outros elementos desejáveis (cromo, níquel, vanádio etc.), já 

pode ser considerado aço ligado.

Aço especial ligado – Q6'-;/+- &'(,0*- +)+*+(,'.- $+- )%1#- ;/+- )?+- &'(@+"+*-

3"'3"%+$#$+.-+.3+&F<&#.2-&'*'-$/"+5#2-*#)+#I%)%$#$+-+-"+.%.,=(&%#-M-&'""'.7'2-

entre os quais o cromo, o molibdênio, o níquel e o vanádio. 

Alto-forno – Construção siderúrgica, de tamanho variável, externamente re-

9+.,%$'- $+-*+,#)- +- %(,+"(#*+(,+- $+-*#,+"%#)- "+@"#,J"%'2- (#- ;/#)- 0- @/($%$'- '-

*%(0"%'-$+-@+""'2-#-<*-$+-,"#(.@'"*J\)'-+*-@+""'\1/.#A->-#),'\@'"('-0-&'(.,"/-

F$'-(#-@'"*#-.+*+)?#(,+-#-/*#-&?#*%(02-(/*#-+.,"/,/"#-#),#-@+%,#-&'*-,%R')'.-

"+@"#,J"%'.A-j';/+2-3+$"#-&#)&J"%#-+-*%(0"%'-$+-@+""'-aV8%$'-$+-@+""'b-.7'-%(.+-

ridos no topo; o ar quente entra pela sua base. O fornecimento de ar permite 

a combustão do combustível no seu interior. Isso reduz o óxido a metal, que, 

sendo mais denso, concentra-se na parte inferior do forno.

Bobinas a frio (laminados a frio) – São produzidas, principalmente, de chapas 

semiacabadas previamente laminadas a quente. O processamento desses pro-

$/,'.-'&'""+-+*-$'%.-+.,J1%'.m-"+$/67'-$#-+.3+../"#-(#-$%*+(.7'-+.3+&%<&#$#-

(bitola) e operações de acabamento. Os níveis de temperatura na peça, durante 

'-3"'&+..'2-9#"%#*-$+-gGy-j-#-WEEy-jA-Q.-&?#3#.-<(#.-'I,%$#.-(#-)#*%(#67'-#-

frio podem atingir espessuras entre 0,30 mm e 6,00 mm.

Bobinas a quente (laminados a quente) – São produzidas de lingotes, de placas 

ou de chapas grossas, em equipamentos denominados laminadores de tiras a 

quente, numa temperatura de cerca de 1.100º C. Após passar pelo laminador 

$+-,%"#.-#-;/+(,+2-'-3"'$/,'-0-+("')#$'-3+)#.-I'I%(#$+%"#.A-j#$#-I'I%(#-3'$+-

chegar a 30 toneladas, com espessura entre 1,5 mm e 4,5 mm e largura entre 

0,6 m e 2 m.
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Bobinas galvanizadas – Bobinas de aço que passam por um processo chamado 

de  galvanização, no qual se emprega o zinco para proteger o aço contra a cor-

rosão. A proteção do aço pelo revestimento de zinco pode ser obtida por meio 

de duas rotas tecnológicas distintas: o processo de imersão a quente, em linhas 

contínuas (banho a quente em solução de zinco); e o processo de eletrodeposição 

do zinco sobre a superfície da bobina. As bobinas galvanizadas pelo processo 

de imersão a quente, em linhas contínuas, conferem ao produto propriedades 

para as mais severas aplicações, permitindo elevado grau de conformabilidade e 

soldabilidade a esses materiais. 

Coque metalúrgico – Termorredutor usado em alto-fornos, obtido da destilação 

$'-&#"97'-*%(+"#)-I+,/*%('.'-M-,+*3+"#,/"#-$+-#3"'8%*#$#*+(,+-CAEEEy-j2-+*-

/*- 3"'&+..'- $+('*%(#$'- $+- &';/+%<&#67'A- O#"#- '- /.'-*+,#)4"1%&'2- '- &';/+-

deve apresentar propriedades de alta resistência, para evitar degradação dentro 

do forno, e precisa conter alto teor de carbono, apresentar baixa reatividade com 

o CO
2
 e ter baixo teor de enxofre.

Ferro-gusa-e-!#*I0*-&'(?+&%$'-&'*'-@+""'-$+-3"%*+%"#-@/.7'2-0-/*#-)%1#-*+-

,J)%&#-"+./),#(,+-$'-3"'&+..'-$+-"+$/67'-$'-*%(0"%'-$+-@+""'2-&'(,+($'-$+-`H-#-

4,5% de carbono e outros elementos residuais, necessitando de posterior trata-

mento para a produção de aço.

+#(,-./)'/0-%)"'. – Bobinas de aço de baixo teor de carbono revestidas com 

estanho, obtidas da imersão a quente em estanho fundido. A camada de estanho 

.'I"+-'-#6'-#/*+(,#-#-"+.%.,=(&%#-M-&'""'.7'2-3'..%I%)%,#($'-#-/,%)%5#67'-$+..+-

material na fabricação de latas para acondicionamento de certos alimentos e de 

V)+'.2-#)0*-$+-/,+(.F)%'.-$'*0.,%&'.-+-%($/.,"%#%.A

Forno elétrico-e->-3"'&+..'-$+-3"'$/67'-$'-#6'-+*-@'"('-+)0,"%&'-aTQlb-&'(-

siste na fusão de sucata de aço e gusa, com base no calor gerado por um arco 

+)0,"%&'-@'"*#$'-+(,"+-#-&#"1#-*+,J)%&#-+-'.-+)+,"'$'.-$+-1"#<,#A

Laminação- e- j'(.%.,+- (#- *'$%<&#67'- $#- .+67'- $+- /*#- I#""#- $+- *+,#)- 3+)#-

passagem entre dois cilindros, deixando entre eles uma distância menor que a 

espessura inicial da barra. Isso ocorre por meio do arrastamento dos produtos 
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metálicos pelo cilindro, sob efeito de forças de atrito, que se originam na 

superfície de contato dos cilindros e do metal laminado. 

Redução – Primeira etapa de produção do aço, que ocorre nos altos-fornos, onde 

.7'-&')'&#$#.-#.-$/#.-3"%(&%3#%.-*#,0"%#.\3"%*#.-$'-3"'&+..'m-'-*%(0"%'-$+-@+""'-

+-'-&';/+-'/-&#"97'-9+1+,#)A-O'"-&#/.#-$+-"+#6N+.-+8',0"*%&#.2-&'*-,+*3+"#-

turas que chegam a atingir 1.500° C, o ferro se liquefaz, sofre a retirada do oxi-

gênio (formando CO
2
) e se transforma no ferro-gusa ou ferro de primeira fusão.

Redução direta-e-O"'&+..'-$+-3"'$/67'-('-;/#)-#-"+,%"#$#-$'-'8%1=(%'-$'-*%(0-

"%'-0-@+%,#-$%"+,#*+(,+2-&'*-'-/.'-$'-1J.-(#,/"#)A->-*%(0"%'-(#-@'"*#-$+-V8%$'-

$+-@+""'2-+*-3+)',#.-'/-3+$#6'.2-0-&'(9+",%$'-+*-@+""'-$+-#),#-3/"+5#2-'-&?#*#$'-

ferro esponja (DRI – direct reduced iron), por meio da sua reação com o hidro-

gênio do gás. É um substituto do ferro-gusa e da sucata no processo de produção 

$+-#6'-+*-@'"('.-+)0,"%&'.A

Semiacabados – Produtos intermediários no processo de produção de aço, resul-

tantes do processo de lingotamento contínuo que servirão para posterior lami-

nação. As placas são os produtos semiacabados da produção de aços planos e os 

tarugos são os produtos semiacabados da produção de aços longos.



Papel e Celulose
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4. O potencial de investimento  

nos setores florestal,  

de celulose e de papel

André Biazus

André Barros da Hora 

Bruno Gomes Pereira Leite*

* Respectivamente, chefe, gerente e economista do Departamento de Indústria de Papel e Celulose da Área de 

Insumos Básicos (DEPACEL/AIB) do BNDES.
1! "#!$%&'(!)*'+,*-.(/(0!1!%!.%23425%!/#!51.2*.()!#'+&#6(/()!+(&(!.%,7#&!.4*/(/%)('#25#!+(&5#!/()!8&9%&#)!

grandes, de tal maneira que as menores, a serem colhidas futuramente, sejam protegidas.

INTRODUÇÃO

:!)#5%&!;%&#)5(,!<&()*,#*&%!1!&#$#&=2.*(!'42/*(,!+%&!)4(!.%'+#5*5*9*/(/#!#!+%&!

suas práticas de manejo,1! 45*,*>(2/%! #?.,4)*9('#25#! ;%&#)5()! +,(25(/()! /#!

+@24)!#!#4.(,*+5%!.#&5*-.(/%)!2(!+&%/4AB%!/#!.#,4,%)#!#!+(+#,0!+&*2.*+(*)!)#-

5%&#)!/#!<()#!;%&#)5(,C

D#! (! 9(25(6#'! .%'+#5*5*9(! ;%&#)5(,! 1! *2#E4@9%.(0! &#;#?%! /(! ,%.(,*>(AB%!

6#%6&8-.(!/%!+(@)!#!/%)!*29#)5*'#25%)!#'!+#)E4*)()!#!+&%6&('()!/#!'#,7%-

&('#25%!6#215*.%0!2B%!)#!+%/#!/*>#&!E4#!)#3(!6(&(25*(!/#!.%'+#5*5*9*/(/#!2%)!

)#6'#25%)!E4#!45*,*>('!)#4)!*2)4'%)C!F,1'!/*))%0!1!'(*)!.,(&(!(!)4(!*'+%&-

tância no setor de celulose do que no de papel. No âmbito dos investimentos, 

esse resultado se reproduz, implicando níveis diferenciados de investimentos 

para cada setor em um mesmo contexto.
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:!%<3#5*9%!/#)5#!5&(<(,7%!1!(2(,*)(&!(!#)5&454&(!#!(!.%234254&(!/%)!)#5%&#)!;%-

restal, de celulose e de papel e, com base nessa análise, realizar perspectivas 

sobre o desempenho no período 2010-2013, sobretudo no que diz respeito aos 

*29#)5*'#25%)! +&#9*)5%)C!F! .&*)#! -2(2.#*&(! *25#&2(.*%2(,0! .%'%! 2B%! +%/#&*(!

/#*?(&!/#!)#&0!1!5#'(!&#.%&&#25#!/4&(25#!()!(28,*)#)0!*2;4#2.*(2/%!%!/#)#'+#-

nho dos investimentos, em maior ou menor grau, de todos os setores.

O trabalho foi dividido em cinco seções, incluindo esta introdução. A segunda 

seção trata da análise de estrutura, investimentos e conjuntura e perspectivas 

+(&(!%!)#5%&!/#!;%&#)5()0!)#64*/(!/#!(28,*)#!*/=25*.(!+(&(!%!)#5%&!/#!.#,4,%)#!

(terceira seção) e para o setor de papel (quarta seção). Na quinta seção, faz-se 

um balanço sobre o investimento agregado previsto para os três setores no pe-

ríodo 2010-2013, em comparação com o investimento agregado anteriormente 

previsto para o período 2007-2010.

SETOR FLORESTAL

Estrutura

F!%&6(2*>(AB%!*2/4)5&*(,!/%!)#5%&!;%&#)5(,!1!())#25(/(!2(!+%))*<*,*/(/#!/#!%<-

tenção de grande variedade de produtos (Figura 1), sendo caracterizada como 

.%'+,#?(C!G%! #25(25%0! +%/#H)#! )4</*9*/*&! (! +&%/4AB%! ;%&#)5(,! #'! +&%/45%)!

madeireiros e não madeireiros. Conforme o grau de processamento – primário, 

secundário ou terciário –, são gerados os mais diversos produtos para os mais 

variados tipos de consumo e de aplicações. 
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FIGURA 1: CADEIA PRODUTIVA – SETOR DE PRODUTOS FLORESTAIS
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Fonte: Anuário Estatístico Abraf 2009.

Produtos madeireiros

!" Processamento primário: transformação de toras em madeira serrada, lâmi-

2()!/#!'(/#*&(!%4!.(9(.%)0!<()#!+(&(!(!%<5#2AB%!/#!+&%/45%)!;%&#)5(*)!)#.42-

dários e terciários;

!" Processamento secundário: transformação de produtos primários em celulose, 

+(*21*)!/#!'(/#*&(!&#.%2)5*54@/(!I.7(+()!/#!-<&(02 MDP,3 MDF4 e OSB5), car-

vão vegetal e compensados, assim como a utilização de resíduos de madeira na 

cogeração de energia;

!" Processamento terciário: obtenção de produtos bastante variados, destacan-

do-se as peças de madeira para construção civil e as partes para móveis e 

embalagens, papel e papelão.

2 Hardboard.

3 Medium density particleboard (painel de partículas de madeira). 

4"#$%&'("%$)*&+,"-.$/.01/%!I+(*2#,!/#!-<&()!/#!'(/#*&(JC 

5 Oriented strand board (painel de tiras orientadas de madeira).
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Produtos não madeireiros

!" 2/0%'+0*"30/$*+1&*")40"(1%$&/$&/0*: representado por resinas, borrachas, go-

'()!#!.#&()K!+&%/45%)!E4#!5('<1'!6#&('!&#.#*5()!(%!)#5%&C

L%'%! )#! 9=! 2%! M&8-.%! N0! %! $(54&('#25%! /(! *2/O)5&*(! /#! <()#! ;%&#)5(,! (5*26*4!

US$ 44,6 bilhões em 2007 (3,4% do PIB nacional), tendo apresentado exportações de  

US$ 8,8 bilhões (5,5% das exportações totais brasileiras) e saldo na balança comer-

cial de US$ 7,4 bilhões. A estimativa total de empregos gerados no segmento atingiu  

8,6 milhões, entre diretos, indiretos e por efeito renda.

GRÁFICO 1: PIB DA INDÚSTRIA DE BASE FLORESTAL
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Fonte: Abimci. 

P('<1'!#'!QRRS0!()!8&#()!/#!;%&#)5()!+,(25(/()!%4!2B%!2(5*9()!2%!T&()*,!(.4-

mularam um total estimado de 6,3 milhões de hectares, crescimento de 10% sobre 

QRRUC!F)!8&#()!'(*)!&#+&#)#25(5*9()!$%&('!()!/#!;%&#)5()!+,(25(/()!.%'!#4.(,*+5%!

e pínus (Tabela 1).
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TABELA 1: ÁREAS COM FLORESTAS PLANTADAS DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES NO BRASIL

Área em ha 
% 2007/2006

2007 2006

Eucalipto 3.969.711 3.549.147 12

Pínus 1.874.656 1.824.270 3

Outros* 457.575 370.519 23

Total 6.301.942 5.743.936 10

Fonte: Anuário Estatístico Abraf 2009.

*Acácia, seringueira, paricá, teca, araucária, populus, ipê-roxo, fava-arara, jatobá, mogno e acapu, entre outros.

F!9(25(6#'!.%'+#5*5*9(!2%!.&#).*'#25%!/#!;%&#)5()!1!%!+&*2.*+(,!+%25%!(!)#&!/#)-

5(.(/%0!&#;#?%!/(!,%.(,*>(AB%!/%!+(@)!2(!>%2(!5&%+*.(,0!(<42/(25#!#'!,4>!/%!)%,!#!

864(0!#!/%)!*29#)5*'#25%)!#'!+#)E4*)()!#!+&%6&('()!/#!'#,7%&('#25%!6#215*.%0!

$(5%&#)!/#.*)*9%)!2(!#-.*=2.*(!/(!.%29#&)B%!/#!68)!.(&<V2*.%!#'!<*%'())(C!

G%!E4#!)#!&#$#&#!(%!'#,7%&('#25%!6#215*.%!/()!#)+1.*#)!;%&#)5(*)0!(!'(245#2AB%!

/%! &#5%&2%! #.%2V'*.%! /%)! *29#)5*'#25%)! #'! +#)E4*)(! &#;#5#H)#! #'! *'+%&5(25#!

+%5#2.*(,!/#!(4'#25%!/(!+&%/45*9*/(/#!;%&#)5(,!2%!T&()*,0!/#)5(.(2/%H)#!%!.&#).*-

'#25%!(.*'(!/(!'1/*(!/()!;%&#)5()!/#!.,%2#)!/#!#4.(,*+5%0!/#!4)%!'O,5*+,%!#!(,5(!

+&%/45*9*/(/#!IM&8-.%!QJC

MWXYZL:!Q[!\W:"]PZ^Z"F"_!"FD!Y`:W_DPFD!"_!WX\Z":!LW_DLZa_GP:!IabcdFcFG:J
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Fonte: Bracelpa/Pöyry.
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F!'(*%&!.%2.#25&(AB%!/#!;%&#)5()!+,(25(/()!#2.%25&(H)#!2()!&#6*e#)!D4,!#!D4/#)5#!/%!+(@)C!

F)!;%&#)5()!+,(25(/()!.%'!#4.(,*+5%!#)5B%!'(*)!.%2.#25&(/()!2(!&#6*B%!D4/#)5#0!#2E4(25%!

(!'(*%&!+(&5#!/()!;%&#)5()!/#!+@24)!#)58!2(!&#6*B%!D4,!IM&8-.%!fJC!"#)5(.(H)#0!5('<1'0!%!

.&#).*'#25%!/#!8&#()!/#)5*2(/()!(!;%&#)5()!+,(25(/()!.%'!#4.(,*+5%!2%!G%&/#)5#C

GRÁFICO 3: NÚMERO DE FLORESTAS PLANTADAS DE PÍNUS E EUCALIPTO POR REGIÃO DO PAÍS

Norte

Centro-Oeste

Nordeste

Sul

Sudeste

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Eucalipto Pínus

Fonte: Abimci.

F!#?*)5=2.*(!/#!#'+&#)()!2B%!*25#6&(/()!#!/#!*2O'#&%)!+#E4#2%)!#!'1/*%)!+&%/45%&#)!

/*-.4,5(!%!'#,7%&!/*'#2)*%2('#25%!/%!)#5%&0!)%<&#54/%!2%!)#6'#25%!/#!;%&#)5()!2(5*9()!

/#!+&%/4AB%C!\(&(!()!;%&#)5()!+,(25(/()!/#!+&%/4AB%0!2%!#25(25%0!#?*)5#'!'(*)!/(/%)0!

6&(A()!g!&#+&#)#25(5*9*/(/#!/(!F))%.*(AB%!T&()*,#*&(!/#!\&%/45%&#)!/#!Y,%&#)5()!\,(25(-

das (Abraf), constituída principalmente de empresas integradas ou verticalizadas para 

5&8)!/%)!)#5%&#)!/#!.#,4,%)#!#!+(+#,0!)*/#&4&6*(!#!/#!+(*21*)!&#.%2)5*54@/%)C!L#&.(!/#!hhi!

/()!;%&#)5()!+,(25(/()!.%'!+@24)!#!#4.(,*+5%!)B%!/#!())%.*(/()!/(!F<&($!IP(<#,(!QJC

TABELA 2: ALGUMAS EMPRESAS DO SETOR FLORESTAL

Aracruz Celulose Plantar

ArcelorMittal Florestas Ramires Reflorestamentos

ArcelorMittal Jequitinhonha Rigesa

Bahia Pulp Rima Industrial

Celulose Nipo-Brasileira Satipel Industrial

Duratex Stora Enso

Eucatex Suzano

Gerdau Aços Longos V&M Florestal

Klabin Vale

Lwarcel Celulose e Papel Veracel Celulose

Masisa Votorantim Celulose e Papel (VCP)

Fonte: Anuário Estatístico Abraf 2009 – Associadas.



115

P
A

P
E

L 
E

 C
E

LU
LO

S
E

PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO 2010-2013

G%)!)#5%&#)!/#!.#,4,%)#!#!+(+#,0!NRRi!/(!'(51&*(H+&*'(!1!%&*6*28&*(!/#!;%&#)5()!+,(2-

5(/()0!#'!)4(!'(*%&!+(&5#!+&j+&*()0!#2E4(25%!#'!%45&()!*2/O)5&*()!/#!<()#!;%&#)5(,0!

.%'%!(!'(/#*&#*&(! #! (! .(&9%#*&(0!78! @2/*.#)!'(*)!<(*?%)!/#!45*,*>(AB%!/#!;%&#)5()!

plantadas, entre 30% e 70%. Nesse contexto, quanto maior o nível de industrialização, 

'(*%&!%!+#&.#254(,!/#!45*,*>(AB%!/#!'(51&*(H+&*'(!+&%9#2*#25#!/#!;%&#)5(!+,(25(/(C!

F,1'!/#))(!.(&(.5#&@)5*.(0!.7('(!(!(5#2AB%!(!+#.4,*(&*/(/#!2%!.%2)4'%!/#!'(-

/#*&(!+&%9#2*#25#!/#!;%&#)5()!+,(25(/()0!E4#0!(+#)(&!/#!.%2-&'(&!(!*'+%&5k2.*(!

dos setores de celulose e papel, apresenta como destinos relevantes a “lenha” e o 

l.(&9B%!9#6#5(,m!IM&8-.%!nJC

GRÁFICO 4: CONSUMO DE MADEIRA DE FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL (%)

Celulose e papel        Indústria madeireira        Lenha        Carvão        Painéis reconstituídos        Outros

Total silvicultura = 166,8 milhões de m3 

31

2423

5

14

3

Fonte: Anuário Estatístico Abraf 2009 – dados de 2007.

:!.&#).*'#25%!(.*'(!/(!'1/*(!/%!Y%'#25%!Y,%&#)5(, e do Arrendamento Florestal 

1!%45&(!.(&(.5#&@)5*.(!E4#! 5#'!)#!(.#254(/%! IP(<#,(!fJC!\(&(!()!#'+&#)()0!#))#)!

programas reduzem a necessidade de aquisição de novas áreas, diminuindo seus 

(5*9%)!;%&#)5(*)!#!%!'%25(25#!/#!.(+*5(,!*'%<*,*>(/%C!

:!Y%'#25%!Y,%&#)5(,!1!4'(!'%/(,*/(/#!/#!#)5@'4,%!g!+&%/4AB%!/#!'(/#*&(!+%&!

+#E4#2%)!#!'1/*%)!+&%+&*#58&*%)!/#!5#&&(0!.%'!(!6(&(25*(!/#!.%'+&(!/(!+&%/4AB%0!

<%(!&#25(<*,*/(/#!#!<(*?%!&*).%C!:)!.4)5%)!*2*.*(*)!#!/#!())*)5=2.*(!51.2*.(!)B%!()-

)4'*/%)!+#,()!#'+&#)()!$%'#25(/%&()0!%!E4#!$(9%&#.#!(!-?(AB%!/(!'B%!/#!%<&(!2%!

campo e a geração de empregos. 
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No caso do Arrendamento Florestal, ressalta-se a atuação relativamente recente de 

5')%0*"30/$*+1&*!ou!TIMOs (timberland investment management organizations),

cujas primeiras aquisições no país ocorreram há cerca de 10 anos. O modelo de 

%+#&(AB%0!.%'4'!2%)!_)5(/%)!]2*/%)!#!2(!_4&%+(0!<()#*(H)#!2(!-?(AB%!#'!.%2-

trato da forma de gestão e de remuneração. Os principais fundos no Brasil são o 

GFP,6!%!dPWM07 o RMS8 e o RMK Timberland Group.

TABELA 3: DISTRIBUIÇÃO DAS FLORESTAS PLANTADAS DAS ASSOCIADAS DA ABRAF
POR TIPO DE PROPRIEDADE (EM %)

Tipo 2008 2007 2006 2005

Própria 73 75 78 81

Fomento Florestal 16 15 13 11

Arrendamento Florestal 11 10 9 8

Fonte: Associadas da Abraf.

Segundo a FAO,9!()!;%&#)5()!%.4+('!hS0Qi!/%!5#&&*5j&*%!2(.*%2(,010 totalizando 

477,7 milhões de hectares. Dessa cobertura, 98,7% são de 30/$*+1*")1+&61*.

F)! ;%&#)5()! 2(5*9()! /#! +&%/4AB%! )B%! #)5*'(/()! #'! QNN0h!'*,7e#)! /#! 7#.5(&#)!

Inn0fi!/(!.%<#&54&(!;%&#)5(,!/%!+(@)J0!+&#/%'*2(25#'#25#!,%.(,*>(/()!2%)!#)5(/%)!

do Amazonas, Pará e Mato Grosso (74% do total), como se vê na Tabela 4, existin-

/%!#)+(A%!+(&(!%!.&#).*'#25%!/(!+&%/4AB%!)4)5#25(/(!#'!;%&#)5()!2(5*9()C!

TABELA 4: DISTRIBUIÇÃO DAS FLORESTAS NATIVAS DE PRODUÇÃO

Estado Área (em milhões de ha) %
Amazonas 68,9 33

Pará 61,9 29

Mato Grosso 25,6 12

Rondônia 9,9 5

Outros* 45,2 21

TOTAL 211,5 100

Fonte: FAO.

* Acre, Maranhão, Amapá, Roraima e Tocantins.

6 Global Forest Partners.
7! d(2.%.o!P*'<#&!W#)%4&.#!M&%4+C
8 Resource Management Services.
9 Food and Agriculture Organization of the United Nations.
10 Estimado em 845,9 milhões de hectares.
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O Cadastro Nacional de Florestas Públicas registra a existência de 210,9 milhões de 

7#.5(&#)!/#!;%&#)5()!+O<,*.()0!)#2/%!NpU0q!'*,7e#)!/#!7#.5(&#)!/#!;%&#)5()!+O<,*.()!

$#/#&(*)!#!Nn0N!'*,7e#)!/#!7#.5(&#)!/#!;%&#)5()!+O<,*.()!#)5(/4(*)C!"(!8&#(!$#/#&(,0!

Qh0S!'*,7e#)!/#!7#.5(&#)!)B%!/#!;%&#)5()!2B%!/#)5*2(/()!%4!+())@9#*)!/#!.%2.#))B%C

F!<(*?(!+&%/4AB%!#'!;%&#)5()!2(5*9()!1!#?+,*.(/(!+#,%)!5@'*/%)!&#)4,5(/%)!/(!`#*!

de Gestão de Florestas Públicas,11!.43%!+&*2.*+(,!/*)+%)*5*9%!1!(E4#,#!E4#!5&(5(!/(!

.%2.#))B%!+O<,*.(!/#!;%&#)5()C!:)!+&*'#*&%)!+&%.#))%)!/#!,*.*5(AB%!$%&('!#2.#&&(-

dos no segundo semestre de 2008 e totalizaram área de apenas 100 mil hectares na 

Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia (Figura 2). 

FIGURA 2: CADASTRO NACIONAL DE FLORESTAS PÚBLICAS

0 500 1.000 250 

km 

FLORESTAS PÚBLICAS FEDERAIS EM PROCESSO DE CONCESSÃO

FLORESTAS PÚBLICAS FEDERAIS NÃO DESTINADAS

FLORESTAS PÚBLICAS ESTADUAIS

FLORESTAS PÚBLICAS FEDERAIS

FLORESTAS PÚBLICAS FEDERAIS SOB CONCESSÃO

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro.

11  Lei de Gestão de Florestas Públicas: Lei 11.284, de 2 de março de 2006.
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Investimentos

:)!*29#)5*'#25%)!'(+#(/%)!+(&(!+&%3#5%)!;%&#)5(*)!.%2)*/#&('!(2O2.*%)!#!.%2-

)4,5()!$#*5()!(%!TG"_D!+%&!#'+&#)()!/%)!)#5%&#)!/#!+(+#,0!.#,4,%)#!#!+(*21*)!/#!

'(/#*&(!IP(<#,(!hJC!F+#2()!4'!/%)!*29#)5*'#25%)!+&#9*)5%)!1!&#,(5*9%!(%!+,(25*%!

/#!#4.(,*+5%!)#'!/#)5*2(AB%!#)+#.@-.(C!

Dessa forma, há grande possibilidade de os números apresentados estarem subes-

timados, visto que há diversos investimentos sem publicidade sendo realizados 

por fundos de investimentos, os já citados TIMOs. Nesse contexto, estima-se que 

2%)!+&j?*'%)!.*2.%!(2%)!)#3('!*29#)5*/%)!+%&!$42/%)!;%&#)5(*)!.#&.(!/#!Wr!n!<*-

lhões no país,12!%!E4#!(.(&&#5(&*(!(!/*'*24*AB%!/%!+#&.#254(,!/#!;%&#)5()!+&j+&*()!

+#,%)!)#5%&#)!/#!<()#!;%&#)5(,!+(&(!%!+(5('(&!/#!URiC

TABELA 5: PRINCIPAIS INVESTIMENTOS PREVISTOS – FLORESTAS

Estado Descrição Período
Porte

(ha/ano)

Investimento 
estimado 

(R$ milhões) 

Investimento 
2010-2013 

(R$ milhões) 

BAHIA

Programa florestal para projeto industrial 2009-2010 10.000 55 36

Programa florestal para projeto industrial 2011-2020 10.000 275 83

Programa florestal para projeto industrial 2009-2010 13.000 117 70

Programa florestal para projeto industrial 2011-2020 13.000 585 176

Programa florestal para projeto industrial 2010-2013 15.000 240 240

Expansão de base florestal 2010-2013 20.000 360 360

MINAS GERAIS
Programa florestal 2008-2010 13.000 125 42

Programa florestal 2011-2020 13.000 416 125

MATO GROSSO 
DO SUL

Expansão de base florestal para projeto 
industrial

2010-2011 30.000 240 240

SÃO PAULO

Programa florestal para projeto industrial 2010-2011 15.000 120 120

Programa florestal para projeto industrial 2012-2020 15.000 540 120

Programa florestal para projeto industrial 2010-2013 15.000 240 240

Expansão de base florestal para projeto 
Industrial

2010-2011 20.000 180 180

OUTROS

Programa florestal para projeto industrial 2010-2011 40.000 360 360

Programa florestal para projeto industrial 2012-2020 90.000 3.645 810

Plantio de eucalipto sem destinação 2009-2020 16.000 768 256

Programa florestal para projeto industrial 2010-2020 10.000 495 180

Expansão de base florestal para projeto 
industrial

2010-2012 35.000 473 473

Expansão de base florestal para projeto 
industrial

2009-2013 45.000 900 720

10.133 4.829

Fonte: Departamento de Indústria de Papel e Celulose do BNDES.

12  Fonte: Valor Econômico, de 23.12.2009.
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Conjuntura e perspectivas

O setor florestal no Brasil permanecerá como referência mundial por suas 

práticas de manejo e por utilizar exclusivamente florestas plantadas de pí-

nus e eucalipto certificados por órgãos reconhecidos internacionalmente13

na produção de celulose e papel. O aumento gradativo da participação das 

$,%&#)5()! +,(25(/()! .%'! <()#! #'! $%'#25%! %4! (&&#2/('#25%! $,%&#)5(,! 1! %4-

tra característica que parece consolidada, permanecendo a dúvida quanto ao 

ponto ótimo dessa composição. 

Nas outras atividades de base florestal, como a indústria madeireira, espera-

se que a produção com base em florestas plantadas evolua e se efetive o 

consumo sustentável em florestas nativas por meio das concessões federais 

no âmbito da Lei de Gestão de Florestas Públicas.

Os quatro segmentos com participações importantes no consumo de madeira14 –

“celulose e papel”, “serrarias e compensados”,15 “lenha” e “carvão” – manterão

!(!/*9#&)*$*.(AB%!/()!$%25#)!/#!.&#).*'#25%!/%!)#5%&0!6&(A()!g)!.(&(.5#&@)5*-

cas heterogêneas da demanda. O desempenho do segmento de “celulose e  

+(+#,m0!+%&!#?#'+,%0!1!/#+#2/#25#!/()!#?+%&5(Ae#)!/#!.#,4,%)#!#!/%!.%2)4'%!

interno de papel. Em “serrarias e compensados”, a atividade da construção 

.*9*,!#!()!#?+%&5(Ae#)!)B%!%)!$*1*)!/(!<(,(2A(0!#2E4(25%!l,#27(m!/#+#2/#!/%!

preço de substitutos, como o gás de cozinha (GLP).

Apesar da crise financeira internacional desencadeada no terceiro trimestre 

de 2008 e da sua extensão ao ano de 2009 de forma não uniforme para os 

diversos segmentos da economia brasileira, os setores de “celulose e papel” 

)%$&#&('!*'+(.5%)!,*'*5(/%)0!#)5(2/%!%!+*%&!/#)#'+#27%!&#,(.*%2(/%!g!&#5&(-

AB%!/()!9#2/()!/%'1)5*.()!/#!+(+#,C!G%!)#6'#25%!/#!.#,4,%)#0!(!9(,%&*>(AB%!

do real e a retração da demanda na Europa e nos Estados Unidos, principais 

destinos do produto brasileiro, não prejudicaram os volumes exportados, que 

13!\&%6&('(!G(.*%2(,!/#!L#&5*-.(AB%!Y,%&#)5(,!IL#&;%&J!s!&#64,('#25(/%!+#,%!Z2'#5&%!s!#!%!Y%&#)5!D5#t(&/)7*+!

Council (FSC).
14!!L%2$%&'#!9#&*-.(/%!2%!M&8-.%!nC
15  Compõem a indústria madeireira.
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devem crescer dois dígitos em 2009, suportados pela demanda chinesa. A 

formação de estoques e a substituição da celulose de pior qualidade para a 

fabricação de papel no país asiático vêm sustentando a demanda pelo produ-

to nacional. O destaque negativo fica por conta da diminuição do preço do 

produto exportado no período pós-crise. Analisando esses dois movimentos 

(fraco desempenho do setor de papel e aceleração das exportações de celu-

lose), o efeito líquido ainda deve ser positivo, proporcionando crescimento 

moderado da produção em 2010 e expansões mais aceleradas a partir de 

2011, com a recuperação do mercado europeu e do norte-americano. O preço 

/#9#!&#.4+#&(&!%!)#4!+(5('(&!+&1H.&*)#!(*2/(!#'!QRNRC

No segmento de “serrarias e compensados”, a valorização do real e a crise 

no setor imobiliário norte-americano afetam mais a produção de “compen-

sados”, enquanto a produção de “serrarias” está ligada ao desempenho do 

mercado local. A produção de compensados deve continuar em queda, em pa-

tamares inferiores aos de 2005, pico da produção. A recuperação deve acon-

tecer a partir da retomada do crescimento da economia norte-americana em 

2011. Para “serrarias”, no entanto, as quedas na atividade da construção civil 

nacional no último trimestre de 2008 e no primeiro trimestre de 2009 foram 

relativizadas pela recuperação apresentada a partir do segundo trimestre, o 

que traz boas perspectivas para a produção. Nesse contexto, espera-se que a 

construção civil continue em ascensão e que permaneça estimulando o cres-

cimento da produção de serrarias, historicamente em um dígito. O aumento 

/(!#?*6=2.*(!/#!.#&5*$*.(AB%!+(&(!+&%/45%)!$,%&#)5(*)!5('<1'!/#9#!#)5*'4,(&!

o plantio de novas florestas.

Em regiões mais pobres e apesar do crescimento da renda disponível real, a 

lenha continua a ser fonte importante de energia para consumo residencial, 

apresentando crescimentos moderados, mas históricos, o que permanecerá 

estimulando o consumo de madeira para esse fim.

F)!(28,*)#)!+&19*()!+%))*<*,*5('!+#&)+#.5*9(!/#!(.#,#&(AB%!/%)!*29#)5*'#25%)!

em florestas plantadas com eucalipto já a partir de 2010, estimulada pelo 

segmento de celulose (sobretudo fibra curta), que deve retomar mais forte-
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mente seus investimentos em 2011-2012 e necessitará de madeira para seus 

processos produtivos. Não menos importante, o segmento de “serrarias” 

5('<1'!#)5*'4,(&8! *29#)5*'#25%)!(%!)#5%&0!#'<%&(!(!.%25&*<4*AB%!)#3(!'#-

2%&! +%&E4#! (!'(/#*&(! (/91'0! #'! <%(! +(&5#0! /#! $,%&#)5(! 2(5*9(C!Os demais 

segmentos não devem comprometer o resultado pela relevância na demanda 

total de madeira, mantendo inalteradas as boas perspectivas de investimento 

para o setor no período 2010-2013, que só não são melhores por causa da 

contração da atividade econômica do fim de 2008.

CELULOSE

Estrutura

F!9(25(6#'!<&()*,#*&(!2(!(5*9*/(/#!;%&#)5(,! 5&(/4>H)#0!/*&#5('#25#0!#'!.%'-

+#5*5*9*/(/#! 2%! )#5%&! /#! .#,4,%)#0! #'! E4#! %! +(@)! 1! %! E4(&5%!'(*%&! +&%/45%&!

'42/*(,!/#!-<&()!#!%! 5#&.#*&%!'(*%&!+&%/45%&!'42/*(,!/#!-<&()!/#!'(/#*&(0!

g! $&#25#! /(!L7*2(0! .43(! +&%/4AB%! 1! <()#(/(! #'!+()5(! /#! .#&#(*)! IP(<#,(! UJC!

L%2)*/#&(2/%H)#!%!+#&@%/%!NpSRHQRRq0!(!5(?(!'1/*(!/#!.&#).*'#25%!/(!+&%/4-

AB%!2(.*%2(,!/#!.#,4,%)#!-.%4!#'!S0hi!(%!(2%C

As empresas, em sua maioria de grande porte – por causa do caráter de capital 

intensivo da indústria –, destacam-se por grandes investimentos, estimulando 

+&%3#5%)!;%&#)5(*)!+(&(!%!)4+&*'#25%!/#!'(/#*&(!g!+&%/4AB%C!

Em âmbito mundial0!(!+&%/4AB%!/#!-<&()!(5*26*4!NpQ0n!'*,7e#)!/#!5%2#,(/()!

em 2008, queda de 1,4% sobre o ano anterior. Na mesma comparação, a pro-

dução brasileira cresceu 5,8%, para 12,8 milhões de toneladas (6,6% do total). 

Mais de 80% de sua capacidade produtiva está concentrada em cinco empresas 

(Tabela 7) e em cinco estados.16

16 São Paulo (30%), Bahia (19%), Espírito Santo (17%), Minas Gerais (10%) e Paraná (9%).
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TABELA 6: PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES DE CELULOSE (2008)

Posição/País

Celulose-Madeira Celulose 
de 

outras 
origens

TotalFibra longa 
branqueada

Fibra curta 
branqueada

Fibra não 
branqueada

Pasta 
semiquímica

Pasta  
mecânica

Sulfito

(mil t) (mil t) (mil t) (mil t) (mil t) (mil t) (mil t) (mil t)
1º EUA 12.436 12.957 18.479 2.994 4.275 338 0 51.479

2º China 1.103 2.683 1.041 0 2.994 152 13.503 21.477

3º Canadá 6.757 2.389 792 488 9.606 267 0 20.299

4º Brasil 59 10.235 1.899 50 495 34 30 12.802

5º Suécia 4.070 1.363 2.248 263 3.570 557 0 12.071

6º Finlândia 3.585 2.758 527 500 4.350 0 0 11.720

7º Japão 1.517 6.975 1.157 41 960 5 15 10.670

8º Rússia 1.450 1.040 2.385 445 1.365 600 145 7.430

9º Indonésia 0 6.068 0 125 0 0 242 6.435

10º Chile 2.044 2.066 387 0 488 0 0 4.985

11º Índia 0 924 0 208 0 180 2.350 3.662

12º Alemanha 938 0 581 0 0 1.383 0 2.902

Total (12 maiores) 33.959 49.459 29.496 5.114 28.103 3.516 16.285 165.932

Total (mundo) 36.436 58.804 33.811 5.929 35.562 3.763 18.113 192.418

% 12 maiores 93 84 87 86 79 93 90 86

Fonte: RISI.

TABELA 7: MAIORES PRODUTORES DE CELULOSE NO BRASIL

Empresas
Produção Participação

2008 (em t) 2007 (em t) 2008 (em %) 2007 (em %)

1º Fibria S.A.* 4.606.800 4.544.004 36,3 37,9

2º Suzano Papel e Celulose 2.120.324 1.516.837 16,7 12,6

3º Klabin S.A. 1.496.694 1.268.545 11,8 10,6

4º Celulose Nipo-Brasileira S.A. Cenibra 1.158.482 1.164.400 9,1 9,7

5º International Paper do Brasil Ltda. 810.620 782.225 6,4 6,5

6º Veracel Celulose S.A. (Stora Enso) 550.178 528.206 4,3 4,4

7º Jari Celulose S.A. 390.346 355.700 3,1 3,0

8º Lwarcel Celulose e Papel Ltda. 223.011 215.956 1,8 1,8

9º Rigesa Celulose, Papel e Embs Ltda. 222.667 219.374 1,8 1,8

10º Norske Skog Pisa Ltda. 173.808 181.550 1,4 1,5

11º Melhoramentos Papéis Ltda. 130.851 142.050 1,0 1,2

12º Iguaçu Celulose, Papel S.A. 112.784 109.355 0,9 0,9

13º Orsa Celulose, Papel e Embs S.A. 109.624 101.179 0,9 0,8

14º Celulose Irani S.A. 96.313 92.459 0,8 0,8

15º Stora Enso Arapoti Ind de Papel Ltda. 82.410 78.703 0,6 0,7

16º Nobrecel S.A. - Celulose e Papel 61.794 65.305 0,5 0,5

17º Primo Tedesco S.A. 59.285 58.562 0,5 0,5

Subtotal (17 maiores) 12.405.991 11.424.410 97,7 95,2

Demais 290.555 573.254 2,3 4,8

Brasil 12.696.546 11.997.664 100 100

Fonte: Bracelpa. 

* Resultado da união da Aracruz Celulose e da Votorantim Celulose e Papel em setembro de 2009.
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F)!-<&()!I.#,4,%)#!#!+()5()J!)B%!%!+&*2.*+(,!*2)4'%!+(&(!(!+&%/4AB%!/#!+(+1*)!#!.,())*--

cam-se em curtas (comprimento entre 1,0 mm e 2,0 mm) e longas (maiores de 3,0 mm).

\%&!.(4)(!/#!)4()!.(&(.5#&@)5*.()!'#.k2*.()!/*)5*25()0!#'!6#&(,!%)!+(+1*)!/#!im-

primir e escrever, os sanitários e alguns tipos de cartão são fabricados com base 

em -./1*"7'/+1*, que lhes conferem maior opacidade e maciez. Por sua vez, os 

+(+1*)!+(&(!embalagem, imprensa, papelão ondulado e outros tipos de cartão são 

fabricados com base em -./1*"80)91*: que lhes conferem maior resistência mecâ-

2*.(C!G%!T&()*,0!()!-<&()!,%26()!)B%!%<5*/()0!+&*2.*+(,'#25#0!/(!'(/#*&(!/#!+@24)0!

enquanto as curtas são obtidas de eucalipto.

F)!-<&()!+%/#'!(*2/(!)#&!.,())*-.(/()!.%2$%&'#!(!)4(!%&*6#'0!+&%.#))%!/#!%<5#2-

ção e destinação (Figura 3).!

YZM]WF!f[!L`FDDZYZLFuv_D!"FD!YZTWFD

Fonte: Departamento de Indústria de Papel e Celulose do BNDES.

20/"+&;0"%$"-./10!%!T&()*,!%<51'!%!)#642/%!,46(&!2(!+&%/4AB%!'42/*(,!/#!-<&()!.4&5()!

branqueadas17!ITdw\ – bleached hardwood kraft pulp) e o quarto lugar na produção de 

-<&()!2B%!<&(2E4#(/()!I)%<&#54/%!,%26()JC!d8!4'(!5#2/=2.*(!/#!(4'#25%!/(!+(&5*.*+(-

AB%!/#!-<&()!.4&5()!2(!+&%/4AB%!IM&8-.%!hJ0!%!E4#!)#!34)5*-.(!+#,(!6&(2/#!.%'+#5*5*9*/(-

/#!/%!+(@)!2(!+&%/4AB%!/#!.#,4,%)#!/#!-<&(!.4&5(!.%'!<()#!2%!#4.(,*+5%C

17!!F!.%&!%&*6*2(,!/(!.#,4,%)#!1!'(&&%'C!\(&(!/#5#&'*2(/%)!4)%)0!.%'%!(!+&%/4AB%!/#!+(+#,!/#!*'+&*'*&!#!

#).&#9#&0! 1! /#)#389#,! %! 4)%!/(! .#,4,%)#!<&(2.(!%4!<&(2E4#(/(C!\(&(! %<5=H,(0! (/*.*%2(H)#! (%!+&%.#))%!/#!

fabricação uma etapa química, na qual são utilizados, principalmente, compostos de cloro.

PROCESSO DE OBTENÇÃO

DESTINAÇÃO

Fibra virgem Mecânico Consumo 
próprio

Fibra 
reciclada Químico Mercado

ORIGEM
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GRÁFICO 5: COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO DE PASTAS NO BRASIL

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

19,5 19,1 19,4 18,8 16,7 16,0 14,8 12,7 12,3 12,4

74,3 74,2 74,3 75,0 78,3 79,1 80,3 82,8 83,4 83,6

6,2 6,7 6,3 6,2 5,1 4,9 4,8 4,4 4,3 4,0

Pastas de alto rendimentoFibra curtaFibra longa

E
m

 %

Fonte: Bracelpa. 

Fibra longa[!-<&(!,%26(!<&(2E4#(/(!#!2B%!<&(2E4#(/(!/#!+&%.#))%!E4@'*.%!#!)#'*E4@'*.%C

Fibra curta[!-<&(!.4&5(!<&(2E4#(/(!#!2B%!<&(2E4#(/(!/#!+&%.#))%!E4@'*.%!#!)#'*E4@'*.%C

Pasta de alto rendimento[!#E4*9(,#!g!+()5(!'#.k2*.(C

O mercado internacional de celulose! 1! $%&'(/%! <()*.('#25#! +#,%! '#&.(/%! /#! .#-

lulose branqueada de processo químico, tendo atingido um volume de 45,7 milhões 

de toneladas em 2008. Desse total, foram produzidas 21,2 milhões de toneladas de  

bleached softwood kraft pulp!ITDw\J0!%4!.#,4,%)#!/#!-<&(!,%26(!<&(2E4#(/(!IM&8-.%!UJ0!

23,7 milhões de toneladas de bleached hardwood kraft pulp!ITdw\J0!%4!.#,4,%)#!/#!-<&(!

.4&5(!<&(2E4#(/(!IM&8-.%!SJ0!#!R0q!'*,7B%!/#!5%2#,(/()!/#!)4,-5%C!

GRÁFICO 6: MERCADO INTERNACIONAL DE BSKP

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

100,0

98,0

96,0

94,0

92,0

90,0

88,0

86,0

84,0

BSKP Demanda BSKP Demanda/oferta (%) BSKP oferta BSKP Benchmark (%)

E
m

 m
il

 t

E
m

 %

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9
 (

P
)

2
0

1
0
 (

P
)

2
0

1
1
 (

P
)

2
0

1
2
 (

P
)

2
0

1
3
 (

P
)

Y%25#[!d(to*2)!x&*675C



125

P
A

P
E

L 
E

 C
E

LU
LO

S
E

PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO 2010-2013

MWXYZL:!S[!a_WLF":!ZGP_WGFLZ:GF`!"_!Tdw\
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F51!%!(2%!/#!QRRf0!(!+(&5*.*+(AB%!/(!.#,4,%)#!/#!-<&(!,%26(!2%!'#&.(/%!*25#&2(-

.*%2(,!#&(!'(*%&!/%!E4#!(!/#!-<&(!.4&5(0!*29#&5#2/%H)#!(!+(&5*&!/#!#25B%C!:!.&#)-

.*'#25%!/%!.%2)4'%!/#!.#,4,%)#!/#!-<&(!.4&5(!/#9#4H)#!(%!/*$#&#2.*(,!/#!.4)5%)!

IM&8-.%!qJ!#0!.%2)#E4#25#'#25#0!(%)!+&#A%)!7*)5%&*.('#25#!'#2%&#)C!a#)'%!)#2-

/%!45*,*>(/()!+(&(!/*$#&#25#)!-2)0!+#&'*5#H)#!.#&5(!)4<)5*54*AB%!#25&#!-<&()!,%26()!

e curtas dentro do (&<!/#!-<&()!2%)!+&%.#))%)!+&%/45*9%)!/%)!/*9#&)%)!5*+%)!/#!

papel, o que explica a tendência de crescimento da produção e da comercialização 

/()!+()5()!/#!-<&()!.4&5()C

MWXYZL:!q[!L]DP:D!"_!\W:"]uy:!"_!Tdw\!_!TDw\
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A maior demanda por celulose branqueada de processo químico vem da Europa 

Ocidental, com 15,0 milhões de toneladas (33% do total), enquanto a maior capa-

.*/(/#!*2)5(,(/(!#)58!2(!F'1&*.(!`(5*2(0!.%'!Nh0R!'*,7e#)!/#!5%2#,(/()c(2%!IQpi!

do total), destaque para a capacidade de produção do Brasil (8,4 milhões de tone-

,(/()c(2%J0!(!'(*%&!/%!'42/%!+(&(!(!.#,4,%)#!/#!'#&.(/%!/#!-<&(!.4&5(C!_'!9(,%&0!

o mercado internacional de celulose branqueada de processo químico alcançou um 

total de US$ 36,7 bilhões.

A participação do Brasil no mercado mundial foi de aproximadamente 15%, 

com um volume de sete milhões de toneladas, representado em sua totalidade por 

Tdw\!%4!.#,4,%)#!/#!-<&(!.4&5(!<&(2E4#(/(C!_'!9(,%&0!*))%!)*62*-.%4!.#&.(!/#!

US$ 3,9 bilhões, ou 2,0% do total exportado em valor pelo país, gerando superávit 

de US$ 3,6 bilhões para o produto.

_'!QRRq0!(!+&%/4AB%!<&()*,#*&(!/#!.#,4,%)#!$%*!/#)5*2(/(0!#'!)4(!'(*%&!+(&5#0!g)!

exportações (sete milhões de toneladas), permanecendo em patamares históricos 

(.*'(!/#!hRi!/%!5%5(,!IM&8-.%!pJC!:)!+&*2.*+(*)!/#)5*2%)!/()!#?+%&5(Ae#)!<&()*-

,#*&()!$%&('!_4&%+(!IhQiJ0!F'1&*.(!/%!G%&5#!IQRiJ!#!L7*2(!INqiJC!:!.%2)4'%!

interno (incluindo a formação de estoques) foi responsável por 5,7 milhões de 

5%2#,(/()0!#2E4(25%!()!*'+%&5(Ae#)!-.(&('!#'!fQh!'*,!5%2#,(/()C

MWXYZL:!p[!\W:"]uy:0!_z\:WPFuv_D!_!Za\:WPFuv_D!"_!L_`]`:D_!G:!TWFDZ`
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:!)#5%&!/#!-<&()!(+&#)#25(!E4(5&%!.(&(.5#&@)5*.()!+&*2.*+(*): intensividade em 

.(+*5(,0!#,#9(/(!#).(,(!'@2*'(!/#!#-.*=2.*(!+&%/45*9(018 comportamento cícli-

co de preços e grandes fornecedores mundiais de equipamentos.

No Brasil, os setores de celulose e papel contam com cerca de 220 empresas 

em 17 estados, num total de 450 municípios e 114 mil empregos diretos gera-

dos. Considerando-se a celulose de mercado, o número de produtoras brasilei-

&()!1!<#'!'#2%&0!&#+&#)#25(/%!$42/('#25(,'#25#!+%&!.*2.%!#'+&#)()!s!Y*<&*(0!

Veracel (50% Fibria e 50% Stora Enso), Suzano, Orsa e Cenibra –, cujos cus-

5%)!/#!+&%/4AB%!#)5B%!#25&#!%)!'#2%&#)!/%!'42/%!IM&8-.%!NRJC!_))(!+(&5*.*+(-

AB%!%.%&&#0!)%<&#54/%0!+(&(!(!-<&(!/#!#4.(,*+5%0!#'!E4#0!/()!%*5%!$8<&*.()!.%'!

capacidade acima de um milhão de toneladas no mundo, seis são brasileiras, 

uma chilena e outra uruguaia.

MWXYZL:!NR[!L]DP:D!"_!\W:"]uy:!"_!Tdw\!s!\:W!ZP_a
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18 Atualmente em 1,3 milhão de toneladas por linha implantada.
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Investimentos

Os projetos industriais, elencados e voltados para produção de celulose, baseiam-se 

em anúncios realizados pelas empresas do setor (Tabela 8). Os investimentos esti-

mados têm como base um custo padrão de R$ 2.500/t de capacidade instalada de 

celulose, referenciado nos últimos projetos realizados no Brasil.

TABELA 8: PRINCIPAIS INVESTIMENTOS PREVISTOS – CELULOSE

Empresa Estado Descrição Período
Porte

Investi-
mento 

estimado

Investi-
mento 

2010-2013

( mil t/ano ) ( R$ milhões ) ( R$ milhões )

Cenibra MG
Aumento de capacidade de 1,2 mm t/ano 
para 2 mm t/ano

2013-2014 800 2.000 1.000

CMPC RS Fábrica de celulose de 1,3 mm t/ano 2013-2015 1.300 3.250 1.250

Fibria MS Fábrica de celulose de 1,4 mm t/ano n.d. 1.400 3.500 -

Fibria RS Fábrica de celulose de 1,5 mm t/ano n.d. 1.500 3.750 -

Eldorado MS Fábrica de celulose de 1,5 mm t/ano 2010-2012 1.500 3.750 3.750

Klabin PR Fábrica de celulose de 1,5 mm t/ano n.d. 1.500 3.750 -

Suzano MA Fábrica de celulose de 1,4 mm t/ano 2011-2013 1.400 3.500 3.500

Suzano PI Fábrica de celulose de 1,4 mm t/ano 2014-2016 1.400 3.500 -

Suzano n.d. Fábrica de celulose de 1,4 mm t/ano n.d. 1.400 3.500 -

Suzano BA Desgargalamento de fábrica 400 mil t/ano n.d. 400 800 -

Veracel BA Fábrica de celulose de 1,5 mm t/ano 2011-2013 1.500 3.750 3.750

14.100 35.050 13.250

Fonte: Departamento de Indústria de Papel e Celulose do BNDES.

Dos investimentos previstos, vale destacar, com uma breve descrição, os projetos 

com investimentos entre 2010 e 2013, foco do presente trabalho.

Cenibra[!(!#'+&#)(!#)580!(54(,'#25#0!#?+(2/*2/%!)4(!<()#!;%&#)5(,0!.%'!+,(2%)!/#!

aumentar a capacidade de sua fábrica em Belo Oriente de 1,2 milhão de toneladas/ano 

para dois milhões de toneladas/ano.

CMPC: o grupo chileno adquiriu os ativos da unidade de Guaíba (RS), da Fibria, 

compostos pelas fábricas, 450 mil toneladas/ano de celulose e 60 mil toneladas/ano 

/#!+(+1*)!/#!Z{_0!)#4)!(5*9%)!;%&#)5(*)0!QNQ!'*,!7(!/#!;%&#)5()0!)#2/%!(+&%?*'(-

damente 120 mil ha plantados, e licenças e autorizações para a execução do projeto 

de expansão da fábrica de celulose, para 1.750 mil toneladas/ano.  O grupo deverá 

conduzir a construção da nova linha entre os anos de 2013 e 2015.
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Eldorado: a empresa, nova entrante no setor de celulose, tem planos de construir 

uma fábrica de celulose com capacidade de 1,5 milhão de toneladas/ano no estado 

de Mato Grosso do Sul. A empresa já iniciou o plantio de eucalipto para abastecer 

(!2%9(!$8<&*.(!#!#)58!(/E4*&*2/%!5#&&()!.%'!'(/#*&(!#'!+1!2(!&#6*B%!+(&(!.%2.,4*&!

o empreendimento no prazo previsto.

Suzano: a empresa tem planos de construir três novas plantas de celulose e efetuar 

o desgargalamento de sua unidade de Mucuri. O projeto em destaque, uma fábrica 

de celulose com capacidade de 1,4 milhão de toneladas/ano, deverá se localizar no 

Maranhão, com objetivo de exportar sua produção para o mercado chinês.

Veracel: por meio da parceria da Fibria com a Stora Enso, deverá ser conduzida 

(51!QRNf!(!.%2)5&4AB%!/#!2%9(!+,(25(!/#!.#,4,%)#!.%'!.(+(.*/(/#!/#!N0h!'*,7B%!/#!

5%2#,(/()c(2%C!F!(54(,!+,(25(!/(!̂ #&(.#,!1!5*/(!.%'%!4'(!/()!/#!'#2%&!.4)5%!.(*?(!

/#!+&%/4AB%!/%!'42/%C!F!#'+&#)(!38!*2*.*%4!(!#?+(2)B%!/#!)4(!<()#!;%&#)5(,!.%'!

%!%<3#5*9%!/#!6#&(&!'(51&*(H+&*'(!+(&(!(<()5#.#&!(!$454&(!42*/(/#C!

FIGURA 4: LOCALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS – CELULOSE

Fonte: Departamento de Indústria de Papel e Celulose do BNDES.
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Conjuntura e perspectivas

A crise econômica internacional serve, novamente, de pano de fundo para a análise de 

conjuntura e perspectivas no período 2010-2013. Desencadeada no terceiro trimestre 

de 2008, implicou queda geral dos preços de commodities, afetando igualmente os 

preços da celulose de mercado. Comparando-se o segundo trimestre de 2008 com o 

segundo trimestre de 2009, houve perda de cerca de 30% nos preços da celulose de 

mercado em seus diversos tipos e origens. Isso implicou a paralisação e o fechamento 

/#!$8<&*.()!'#2%)!.%'+#5*5*9()0!#'!)4(!'(*%&!+(&5#!+&%/45%&()!/#!.#,4,%)#!/#!-<&(!

,%26(0!#!,%.(,*>(/()!+&*2.*+(,'#25#!2%!d#'*)$1&*%!G%&5#C

No terceiro trimestre, contudo, iniciou-se um processo de recuperação no mercado, e os 

preços voltaram a subir, em parte pela desvalorização do dólar norte-americano e, em 

parte, pelo desempenho do consumo chinês, que, como abordado anteriormente, passou 

(!$%&'(&!#)5%E4#)!#!(!)4<)5*54*&!%!$%&2#.*'#25%!/#!-<&()!,%.(,0!/#!+*%&!E4(,*/(/#0!+#,()!

*'+%&5(Ae#)0!)%<&#54/%!/%!T&()*,!ITdw\J!#!/%!L7*,#!ITDw\JC!d8!#9*/=2.*()!/#!E4#!

esses movimentos prevalecerão no início de 2010, consolidando-se alguma recuperação 

#'!&#,(AB%!(!QRRpC!F!+(&5*&!/#!QRNN0!2B%!7(9#2/%!$(5%!&#,#9(25#0!(!'1/*(!(24(,!/#!+&#-

A%)!/#9#!(+&#)#25(&!'#2%&!9%,(5*,*/(/#0!.(*2/%!,#25('#25#!#!5#2/#2/%!g!#)5(<*,*>(AB%C!F!

'(&6#'0!2(!'1/*(0!+#&'(2#.#&8!<#2#-.*(2/%!(!+&%/4AB%!/#!.#,4,%)#!/#!-<&(!.4&5(C

Internamente, a queda no consumo de papel afetou as vendas locais, cuja retração, 

no entanto, foi mais que compensada pelo aumento das exportações. O efeito líquido 

desses dois movimentos deve ser positivo, proporcionando crescimento moderado em 

2010 e expansões mais aceleradas a partir de 2011, com a recuperação dos mercados 

europeu e norte-americano e, possivelmente, do mercado brasileiro de papel. Não me-

nos importante, dado o cenário de preços menores e menos voláteis a partir de 2011, 

destaca-se a vantagem da indústria nacional, uma das mais competitivas do mundo em 

.#,4,%)#!/#!-<&(!.4&5(C!

:45&%)!$(5%&#)!+%)*5*9%)!(!)#&#'!.%2)*/#&(/%)!)B%!(!)4<)5*54*AB%!/%!4)%!/#!-<&(!,%26(!

+%&!-<&(!.4&5(!+#,%)!$(<&*.(25#)!/#!+(+#,! I&#/4AB%!/#!.4)5%)J!#!%!-'!/%!<#2#$@.*%!

-).(,!g)!#'+&#)()!2%)!_)5(/%)!]2*/%)!+%&!.(4)(!/(!45*,*>(AB%!/#!/*#)#,!(/*.*%2(/%!(%!

,*.%&!2#6&%!2%!+&%.#))%!$(<&*,0!+(&(!.%2-64&(&!(!45*,*>(AB%!/#!.%'<4)5@9#,!(,5#&2(5*9%0!
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alvo do incentivo.19 Estima-se que essa brecha aproveitada pelas empresas americanas 

tenha gerado subsídios em torno de US$ 125-150 por tonelada produzida de celulose 

+(&(!4'(!$8<&*.(!5@+*.(!(51!%!-'!/#!QRRp0!+%/#2/%!5#&!(5*26*/%!4'!'%25(25#!5%5(,!#25&#!

US$ 6 bilhões e US$ 8 bilhões no ano.

G%!k'<*5%!/%)!*29#)5*'#25%)!#!/#!(.%&/%!.%'!()!(28,*)#)!+&19*()0!1!&(>%89#,!)4+%&!

que o setor de celulose no Brasil deve retomar mais fortemente seus investimentos no 

biênio 2011-2012, existindo algum nível de investimentos ainda em 2010.

PAPEL

Estrutura

A produção mundial de papel de todos os tipos, em 2008, foi de 390,9 milhões de 

toneladas (queda de 0,7% sobre o ano de 2007), caracterizando-se por ser menos 

concentrada que a produção de celulose (Tabela 9), como pode ser visto na compa-

ração da participação dos 12 maiores países produtores para ambos os setores.

TABELA 9: PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES DE PAPEL (2008)

Posição/país

PAPEL

Imprensa
Imprimir e 

escrever
Embalagem e 
papel-cartão

Sanitário Outros Total

(mil t) (mil t) (mil t) (mil t) (mil t) (mil t)

1º EUA 4.183 20.781 45.480 7.276 2.232 79.952

2º China 4.260 19.030 43.950 4.437 8.123 79.800

3º Japão 3.680 11.503 12.034 1.809 1.590 30.617

4º Alemanha 2.340 8.373 9.252 1.405 1.472 22.842

5º Canadá 6.078 5.296 3.612 751 18 15.756

6º Finlândia 348 8.486 3.775 172 345 13.126

7º Suécia 2.560 3.264 5.388 330 121 11.663

8º Coreia do Sul 1.562 3.095 5.074 419 460 10.610

9º Itália 221 3.007 4.433 1.385 435 9.481

10º França 1.060 2.883 4.290 738 447 9.418

11º Brasil* 141 2.534 5.488 850 396 9.409

12º Indonésia 600 4.050 4.080 338 135 9.203

Total (12 maiores) 26.292 85.718 137.288 18.722 15.243 283.264

Total (mundo) 36.925 114.565 193.499 27.681 18.242 390.912

% 12 maiores 71 75 71 68 84 72

Fontes: RISI e Bracelpa. 

*Dado atualizado com informações da Bracelpa.

19  US$ 0,50/galão utilizado.



132

P
A

P
E

L 
E

 C
E

LU
LO

S
E

PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO 2010-2013

:)!98&*%)!)#6'#25%)!/%!)#5%&!/#!+(+#,!5('<1'!)#!.(&(.5#&*>('!+%&!+#.4,*(&*/(/#)0!

por causa da heterogeneidade das aplicações. No Brasil, os segmentos formados por 

“papéis sanitários” e “papelão onduladom!)B%!*2;4#2.*(/%)0!<()*.('#25#0!+#,%!/#-

sempenho da economia, com estrutura que comporta um grande número de pequenas 

#!'1/*()!#'+&#)()C!G%)!)#6'#25%)!limprimir e escrever”, “papel-cartão” e “papéis 

especiais”, por sua vez, há a atuação de grandes empresas, detentoras de participações 

expressivas na capacidade instalada total (Tabela 10), que utilizam o mercado externo 

como forma de alavancar suas vendas.

TABELA 10: CAPACIDADE INSTALADA DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE PAPEL

Imprimir % Fins sanitários %

Suzano 33,6 Santher 12,8

IP do Brasil 29,0 Mili 7,3

Fibria 13,0 Melhoramentos 6,4

Outros 24,4 Outros 73,5

Total (mil t) 2.728,3 Total (mil t) 1.172,5

Escrever % Papel-cartão %

Bignardi 41,2 Klabin 51,2

Santa Maria 25,3 Suzano 17,3

Guaíba 12,3 Ibema 8,1

Outros 21,2 Outros 23,4

Total (mil t) 138,5 Total (mil t) 1.328,2

Embalagem % Papelão %

Klabin 24,9 Sulamericana 8,8

Rigesa 6,6 Pinho 8,2

Orsa 6,3 Itapagé 7,9

Outros 62,2 Outros 75,2

Total (mil t) 4.989,3 Total (mil t) 342,5

Especiais %

Fibria 28,3

MD 25,8

Schweitzer 14,1

Outros 31,8

Total (mil t) 247,7

Fonte: Anuário Estatístico Abraf 2009 – Associadas.

Assim como em âmbito mundial, a produção brasileira de papel está sensivelmen-

te menos concentrada do que a produção de celulose. As cinco maiores empresas 

produtoras de papel do país foram responsáveis por cerca de 45% da produção em 

2008 (Tabela 11), ante 80% da produção de celulose no mesmo ano. 
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TABELA 11: MAIORES PRODUTORES DE PAPEL NO BRASIL

Empresas
Produção Participação

2008 2007 2008 2007
t t % %

1º Klabin S.A. 1.666.258 1.495.323 17,7 16,6

2º Suzano Papel e Celulose 1.112.622 1.087.234 11,8 12,1

3º International Paper do Brasil Ltda. 779.184 761.518 8,3 8,5

4º Fibria S.A.* 324.534 420.823 3,4 4,7

5º Rigesa Celulose, Papel e Embs Ltda. 313.172 319.831 3,3 3,6

6º Orsa Celulose, Papel e Embs S.A. 302.700 299.801 3,2 3,3

7º Santher Fábrica de Papel Sta Therezinha S.A. 185.402 155.937 2,0 1,7

8º Stora Enso Arapoti Ind de Papel Ltda. 182.797 186.645 1,9 2,1

9º Trombini Industrial S.A. 182.577 178.583 1,9 2,0

10º Norske Skog Pisa Ltda. 176.778 179.449 1,9 2,0

11º MD Papéis Ltda. 173.940 133.092 1,8 1,5

12º Celulose Irani S.A. 168.770 175.630 1,8 1,9

13º Inpa Ind. de Embs. Santana  S.A. 120.265 115.620 1,3 1,3

14º Ahlstrom Brasil Ind. de Papéis Especiais Ltda. 117.223 41.213 1,2 0,5

Subtotal (14 maiores) 5.806.222 5.550.699 61,7 61,6

Demais 3.603.228 3.457.741 38,3 38,4

Brasil 9.409.450 9.008.440 100,0 100,0

Fonte: Bracelpa.

* Resultado da união da Aracruz Celulose e da Votorantim Celulose e Papel em setembro de 2009.

P('<1'!#'!QRRq0!(!+&%/4AB%!<&()*,#*&(!(+&#)#25%4!.&#).*'#25%!/#!n0hi0!(5*26*2-

do 9,4 milhões de toneladas ou 2,4% da produção mundial. O desempenho esteve 

(.*'(!/%!.&#).*'#25%!'1/*%!2%!+#&@%/%!NpqpHQRRq0!/#!f0hi!(C(C0!#'!E4#!)%'#25#!

#'!/%*)!(2%)!9#&*-.%4H)#!&#.4%!/(!+&%/4AB%!2(.*%2(,!/#!+(+#,[!NppR!IH!f0QiJ!#!

1992 (- 0,3%).

Os segmentos do setor de papel do país com o maior crescimento foram “papel-cartão” 

(+ 10,5% em 2008 sobre o ano anterior), “embalagens” (+ 7,9%) e “sanitários”  

(+ 4,6%), em contraste com os segmentos “cartolina e papelão” (- 5,5%), “impren-

sa” (- 2,1%) e “imprimir e escrever” (- 1,6%). 

:!/#)#'+#27%!+%)*5*9%!+(&(!%)!)#6'#25%)!l+(+#,H.(&5B%m!#!l#'<(,(6#2)m!$%*!*2;4#2-

.*(/%!+#,%!.&#).*'#25%!/%!.%2)4'%!/()!$('@,*()!/#!h0ni!#'!QRRq!IM&8-.%!NNJ0!E4*25%!

ano consecutivo de alta, enquanto o baixo desempenho de “cartolina e papelão” con-

5*24%4!&#;#5*2/%!%!'(4!'%'#25%!/(!+&%/4AB%!*2/4)5&*(,!IM&8-.%!NQJ0!.%'!(!E4#/(!

/()!#?+%&5(Ae#)C!:!)#6'#25%!/#!l-2)!)(2*58&*%)m!$%*!<#2#-.*(/%!+#,(!'(245#2AB%!/%!

aumento da renda real de 2,1% em 2008. 
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GRÁFICO 11: CONSUMO DAS FAMÍLIAS X PRODUÇÃO DE EMBALAGENS E PAPEL-CARTÃO
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Fonte: Departamento de Indústria de Papel e Celulose do BNDES.

GRÁFICO 12: PRODUÇÃO INDUSTRIAL X PRODUÇÃO DE PAPELÃO
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Fonte: Departamento de Indústria de Papel e Celulose do BNDES.

Os tipos de papel com maior representatividade na produção brasileira são aque-

les utilizados em “embalagens” (50,8%) e “imprimir e escrever” (26,9%), per-

$(>#2/%!SS0Si!/%!5%5(,!IP(<#,(!NQJC!_'!l#'<(,(6#2)m0!/#)5(.('H)#!%)!+(+1*)!

kraftliner! #! %)! +(+1*)!3'+&)9, utilizados na fabricação de papelão ondulado e 

responsáveis por mais de um terço da produção nacional. Já em “imprimir e 

escrever”, destaca-se o papel offset para impressões em larga escala, com um 

quinto da produção nacional. 
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G%!+#&@%/%!NpppHQRRq0!1!*'+%&5(25#!&#))(,5(&!%!(4'#25%!/(!+(&5*.*+(AB%!2(!+&%-

/4AB%!5%5(,!/%)!)#6'#25%)!l#'<(,(6#2)m!#!l-2)!)(2*58&*%)m0!*2;4#2.*(/%)!/*&#5(-

'#25#!+#,%)!6(27%)!2(!&#2/(!&#(,!IM&8-.%!NfJC

TABELA 12: PRODUTOS DO SETOR DE PAPEL

Tipo Aplicação

% na 

produção 

brasileira

% cresc. 

médio 

1989-2008

Papel imprensa

Papel imprensa impressão de jornais e periódicos 1,5 -2,6

Papéis de imprimir

Offset Impressão em offset (impressões em grande quantidade) 20,1

4,8

Couché Reprodução de clichês (gráficos, diagramas etc.) 5,2

Jornal
Impressos comerciais e blocos de rascunho, sem limitação de 
gramatura

0,3

Monolúcido de 1ª Rótulos, cartazes, sacolas, embalagens e papéis fantasia 0,2

Bouffant de 2ª Impressão de livros, serviços tipográficos e cópias mimeográficas 0,1

Bíblia Impressão de bíblias e similares 0,0

Monolúcido de 2ª Rótulos, cartazes, sacolas, embalagens e papéis fantasia 0,0

Papéis de escrever

Apergaminhado
Correspondência, formulários, impressos, cadernos escolares 
e envelopes

0,9
-5,6

Super Bond Idem apergaminhado, porém em cores 0,2

Embalagem

Capa de 1ª (Kraftliner)
Na constituição de capa ou forro das caixas de papelão 
ondulado

18,4

3,9

Miolo (fluting) Na fabricação de papel ondulado 15,8

Capa de 2ª (Testliner) Idem capa de 1ª, com menor qualidade 6,7

Kraft Natural para sacos Sacos e embalagens industriais de grande porte 3,9

White Top Liner Na constituição de parte das caixas de papelão ondulado 1,7

Estiva e Maculatura
Embrulhos que não requerem apresentação, tubetes e 
conicais

1,7

Kraft branco
Folha externa em sacos multifolhados, sacos de açúcar e farinha, 
sacolas e, nas gramaturas mais baixas, para embalagens  
individuais de balas 

0,7

Kraft de 2ª Embrulhos e embalagens 0,4

Kraft de 1ª Saquinhos 0,3

Glassine, Cristal ou Perga-
minho

Embalagens de alimentos, base de papel autoadesivo, proteção 
de frutas nas árvores

0,3

Kraft extensível Embalagem de sacos de papel 0,3

Seda
Embalagens leves, embrulhos de objetos artísticos, intercalação, 
enfeites, proteção de frutas

0,2

Kraft natural para outros 
fins

Sacos de pequeno porte, sacolas e para embalagens 0,2

Strong de 1ª
Fabricação de sacos de pequeno porte, forro de sacos e 
embrulhos

0,1

Manilha Embrulhos nas lojas, indústrias e congêneres 0,1

Strong de 2ª Idem Strong de 1ª 0,1

Manilhinha e padaria Sacos de padaria 0,0

Papéis de fins sanitários (tissue)

Folha simples (alta  
qualidade)

Papel para higiene pessoal 3,6

4,4

Folha simples (boa  
qualidade)

Papel para higiene pessoal 1,5

Toalha de mão Papel para higiene pessoal 1,4

Folha dupla Papel para higiene pessoal 1,1

Higiênico Papel para higiene pessoal 0,6
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Tipo (continuação) Aplicação

% na 

produção 

brasileira

% cresc. 

médio 

1989-2008

Toalha de cozinha Diversas aplicações 0,5

Guardanapo Papel para higiene pessoal 0,3

Lenço Papel para higiene pessoal 0,0

Lençol hospitalar Aplicação hospitalar 0,0

Papel-cartão

Duplex
Embalagens de sabão em pó, medicamentos, cereais, gelatinas, 
mistura para bolos, caldos, biscoitos e brinquedos

5,8

3,8Triplex
Embalagens de chocolates, cosméticos, medicamentos, fast 

food, caixas de bombons e bebidas
1,3

Sólido (Folding)
Embalagens de cigarros, cosméticos, medicamentos, higiene 
pessoal, fast food, capas de livros e cartões-postais

0,4

Cartolina e papelão

Papelão madeira e papelão 
cinza

Encadernação de livros, suporte para comprovantes contábeis, 
caixas e cartazes para serem recobertos

1,1

1,7

Polpa moldada
Bandejas para acondicionamento, transporte e proteção de 
hortifrutigranjeiros, calços para lâmpadas, celulares, geladeiras 
e fogões

0,5

Outras branca e cores
Pastas para arquivos, calendário, etiquetas, encartes escolares, 
fichas pautadas, cartões de ponto, capas de livros e cadernos, 
separadores de matéria

0,4

Branca e cores para 
impressos

Impressos, pastas para arquivos, cartões de visita e comerciais, 
confecção de fichas e similares

0,0

Para copos Para confecção de copos (fundo e corpo) 0,0

Papéis especiais

Papéis químicos Notas fiscais, formulários, aparelhos de fax etc. 0,7

2,0

Outros
Para fabricação de cabos elétricos, fio condutor de cabos  
telefônicos, para condensadores e para revestimento de chapas 
de madeira ou compensados, utilizados em móveis e pisos

0,5

Absorvente base
Para impregnação com resinas sintéticas na fabricação de 
laminados plásticos

0,2

Filtrante 0,2

Cigarro
Para confecção mecânica de cigarros ou em resmas e mortalhas, 
quando para confecção manual

0,1

Ponteiras Como envoltório externo de filtro de cigarros 0,1

Crepado
Para reforço de costura em sacos multifolhados, base para 
fitas adesivas, germinação de sementes, base para lençóis 
plásticos

0,1

Base para carbono Base para fabricação de papel carbono 0,1

Total (toneladas) 9.409.450 3,5

Fonte: Bracelpa.

GRÁFICO 13: COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PAPÉIS
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O consumo mundial de papel chegou a 391,3 milhões de toneladas em 2008, recuo 

de 0,6% em relação ao ano anterior, enquanto o consumo nacional atingiu 8,8 milhões de  

toneladas, com crescimento de 8,1% e participação de 2,2% no total mundial. 

O maior mercado consumidor esteve representado pelos Estados Unidos, com 

consumo de 81,8 milhões de toneladas, seguidos da Europa Ocidental, com 80,6 

milhões de toneladas, e China, com 79,1 milhões de toneladas. Tudo isso somado, 

o consumo de papel nesses mercados representa 62% do total mundial. 

G%!T&()*,0!/#)5(.(H)#!(!*'+%&5(25#!.%&&#,(AB%!/%!.%2)4'%!/%)!+(+1*)!/%!5*+%!l#'-

<(,(6#2)m0!l*'+&*'*&!#!#).&#9#&m!#!l-2)!)(2*58&*%)m!.%'!%!(4'#25%!/(!&#2/(!&#(,!

/*)+%2@9#,0!#'!$&(2.(!#9%,4AB%!2%)!O,5*'%)!NR!(2%)!IM&8-.%!NnJC

GRÁFICO 14: CRESCIMENTO DO CONSUMO PER CAPITA DE PAPEL NO BRASIL X RENDA REAL DISPONÍVEL
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Fonte: Departamento de Indústria de Papel e Celulose do BNDES.

G%!E4#!)#!&#$#&#!(%!.%'1&.*%!#?5#&*%&!/#!+(+#,0!%!9%,4'#!#?+%&5(/%!+#,%!+(@)!$%*!

de 2,0 milhões de toneladas em 2008, contra 1,3 milhão de toneladas em impor-

tações. O principal tipo de papel exportado foi “imprimir e escrever”, seguido de 

l#'<(,(6#2)m0!#2E4(25%!2(!*'+%&5(AB%!+&#9(,#.#&('!%)!+(+1*)!/%!5*+%!l*'+&#2-

sa”. O balanço importações versus exportações de papel resultou em um superávit 

de US$ 483 milhões. 
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O baixo consumo per capita20 de papel no Brasil e, consequentemente, a reduzida 

escala de produção são outros pontos a serem destacados para o entendimento da 

organização industrial e, mais importante, para o entendimento da competitividade 

da indústria nacional de papel no contexto mundial. De maneira geral, as plantas de 

.#,4,%)#!#)5B%!,%.(,*>(/()!2()!+&%?*'*/(/#)!/()!;%&#)5()0!#2E4(25%!()!+,(25()!/#!+(-

+#,!#2.%25&('H)#!+&j?*'()!/%)!'#&.(/%)!.%2)4'*/%&#)0!.43(!('+,*54/#!1!#))#2.*(,!

para a competitividade. 

F!/#-.*58&*(! *2$&(#)5&454&(! ,%6@)5*.(! ,%.(,! #! %)! (,5%)! *'+%)5%)! )B%! ()+#.5%)! E4#!

5('<1'!+&#34/*.('!(!&#25(<*,*/(/#!/%)!*29#)5*'#25%)!#'!2%9()!$8<&*.()!E4(2/%!

comparados com projetos para a produção de celulose (Tabela 13). 

TABELA 13: ENTRAVES À COMPETITIVIDADE DO SETOR DE PAPEL

Tissue Mercado interno pouco desenvolvido e voltado para produtos de baixo valor agregado.

Imprensa
Altos custos de energia e impossibilidade de restituição de créditos de ICMS, devido a 
imunidade tributária para papéis com fins editoriais.

Imprimir e escrever

Marcas brasileiras ainda desconhecidas no exterior, falta de organização da cadeia de 
suprimentos e concorrência desleal do papel estrangeiro, que entra no Brasil imune de 
tributos ao ser declarado para fins editoriais, mas é desviado para outros usos.

Embalagem
São necessárias melhorias na logística de exportação e redução de impostos. O produto 
nacional é de alta qualidade e tem boa aceitação no mercado externo.

Fonte: ABCT.

Investimentos

:)!*29#)5*'#25%)!+&#9*)5%)!+(&(!%!)#6'#25%!/#!+(+1*)!IP(<#,(!NnJ!,#9('!#'!.%2-

sideração os anúncios e os projetos mapeados pelo BNDES. Por se tratar de um 

segmento ainda pouco consolidado, o dimensionamento exato dos investimentos 

previstos torna-se tarefa difícil.

20!!F54(,'#25#!#'!nn0U!o6c7(<C0!.%25&(!QUh0p!o6c7(<C!2%)!_)5(/%)!]2*/%)!#!fnn0p!o6c7(<C!2(!T1,6*.(C
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TABELA 14: PRINCIPAIS INVESTIMENTOS PREVISTOS – PAPEL

Estado Descrição Período
Porte Investimento 

estimado
Investimento 

2010-2013

(mil t/ano ) (R$ milhões) (R$ milhões)

São Paulo
Linha de fraldas 
e de absorventes

2009-2010 n.a. 79 40

Paraná
Linha de papel-
cartão de 400 
mil t/ano

n.d. 400 2.200 -

Mato 
Grosso  
do Sul

Linha de papel 
I&E de 200 mil 
t / ano

2010-2011 200 400 400

Outros

Manutenção em 
diversas linhas 
de produção

2009-2010 n.a. 300 150

Manutenção/
modernização 
em linhas de 
produção

2008-2013 n.a. 454 318

3.433 907

Fonte: Departamento de Indústria de Papel e Celulose do BNDES.

FIGURA 5: LOCALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS – PAPEL

Fonte: Departamento de Indústria de Papel e Celulose do BNDES.

 < 200 mil t/ano

 400 mil t/ano

Bragança Paulista

A definir

Três Lagoas

 Entre 200 e 400 t/ano
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Conjuntura e perspectivas

A indústria de papel apresenta tendência mundial de consolidação e aumento do 

grau de concentração, com a formação e o crescimento de empresas globais, cujas 

características principais são escala de produção elevada e canais amplos de dis-

tribuição de produtos.

G%!T&()*,0!%!'#&.(/%!(*2/(!1!+4,9#&*>(/%!#!78!'(&6#'!+(&(!$4)e#)!#!(E4*)*Ae#)0!

%!E4#!6(&(25*&*(!'(*%&#)!6(27%)!/#!#).(,(!#!)*2#&6*()!g)!#'+&#)()C!:)!*29#)5*'#2-

tos em expansão e modernização de fábricas, conjugados ao desenvolvimento de 

.(2(*)!/#!/*)5&*<4*AB%!2%!#?5#&*%&0!5('<1'!)B%!+%25%)!*'+%&5(25#)!+(&(!%!(4'#25%!

/(!.%'+#5*5*9*/(/#!/%!+(+#,!2(.*%2(,0!(*2/(!/#+#2/#25#!/()!9#2/()!/%'1)5*.()!

e, portanto, do desenvolvimento do incipiente mercado local, cujo consumo per

capita!#)58!(<(*?%!/(!'1/*(!'42/*(,C!\(&(!%!(4'#25%!/%)! *29#)5*'#25%)0!(*2/(!

#?*)5#'!98&*%)!#25&(9#)0!.%'%!9*)5%!(25#&*%&'#25#0!#!4'!(+#,%!'(*%&!g!+&%/4AB%!

de celulose, geralmente com maior rentabilidade.

F%!(2(,*)(&!%!)#5%&!<&()*,#*&%!/#!+(+#,0!9#&*-.(H)#!E4#!(!.&*)#!#.%2V'*.(! *25#&-

2(.*%2(,!#?#&.#4!*2;4=2.*(!2#6(5*9(!2(!/#'(2/(0!+&#34/*.(2/%!5(25%!%!'#&.(/%!

externo quanto o interno, esse último de maior relevância no contexto nacional. 

Dois dos mais importantes tipos de papel no (&< de produção do país – “emba-

lagens” e “papel-cartão” – apresentam variações de produção correlacionadas ao 

comportamento do consumo das famílias, cuja queda no último trimestre de 2008 

foi mais do que compensada pela expansão no primeiro trimestre de 2009. Nesse 

contexto, o fato de “embalagens” e “papel-cartão” apresentarem um dos piores 

/#)#'+#27%)!#'!QRRp!#)58! ,*6(/%!(%!.%2)4'%!/#!#)5%E4#)!2%!.,*#25#!-2(,C!d8!

boas perspectivas para esses tipos de papel a partir de 2010, quando o crescimento 

mais forte do PIB estimulará a produção.

P('<1'!#'!QRRp0!%!5*+%!l*'+&*'*&!#!#).&#9#&m!(+&#)#25%4!&#5&(AB%!/()!9#2/()!

internas, o que foi compensado pelo aumento nas exportações e alguma recom-

posição de estoques pelas fábricas, uma vez que a produção apresentou pequeno 

crescimento. A produção deve crescer moderadamente nos próximos anos.
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:)!+(+1*)!l)(2*58&*%)m!'#&#.#'!/#)5(E4#!+#,%!<%'!/#)#'+#27%0!'#)'%!.%'!(!

,#9#!E4#/(!/(!&#2/(!&#(,!/*)+%2@9#,C!F!)%,*/*-.(AB%!/(!+(&5*.*+(AB%!/#!/#5#&'*-

nados produtos nos hábitos de consumo e os aumentos acumulados da renda real 

#?+,*.('!%!/#)#'+#27%0!E4#!5('<1'!)#!&#;#5#!2%!(4'#25%!.%2)*)5#25#!/%!.%2)4-

mo per capita. Com a continuidade do aumento da renda e, consequentemente, do 

consumo das famílias, há espaço importante para crescimento.

No geral, as perspectivas são razoáveis, embora estímulo mais forte a novos inves-

5*'#25%)!/#9(!9*&!)%'#25#!2%!'1/*%!+&(>%0!/*&*'*/()!()!*2.#&5#>()C!P%/%)!%)!5&=)!

segmentos abordados são representativos: o de “embalagens”, pela inelasticidade 

com o crescimento econômico; o de “imprimir e escrever”, pela qualidade do pro-

duto nacional; e o de “sanitários”, pela mudança de hábitos da população graças 

ao aumento da renda nos últimos anos. Nesse contexto, espera-se movimento mais 

forte a partir de 2012, podendo existir a “antecipação” de projetos no segmento de 

“embalagens” pela alta utilização da capacidade instalada. O ganho do mercado 

externo deve vir do tipo “imprimir e escrever”!e dependendo do nível de aumento 

de capacidade chinês e da recuperação dos mercados norte-americano e europeu. 

O desempenho do câmbio será fundamental para a competitividade do produto 

nacional, inclusive no mercado local.

CONCLUSÃO

G#)5(!)#AB%0!%!%<3#5*9%!1!&#(,*>(&!4'!<(,(2A%!/%!*29#)5*'#25%!(6&#6(/%!+&#9*)5%!

+(&(!%)!)#5%&#)!;%&#)5(,0!/#!.#,4,%)#!#!/#!+(+#,!2%!+#&@%/%!QRNRHQRNf0!.%'!<()#!

no que foi exposto nas seções anteriores e em comparação com o investimento 

agregado previsto anteriormente para o período 2007-2010. Deve-se atentar para 

o fato!de que as perspectivas de investimentos foram realizadas com base em 

(2O2.*%)!/()!+&*2.*+(*)!#'+&#)()!/%!)#5%&0!5#2/%!)*/%!(+,*.(/%!%!'#)'%!.&*51&*%!

na apuração dos investimentos no período 2007-2010.

]'! /%)! ()+#.5%)! +(&(! (! .%'+(&(AB%! /%)! 2@9#*)! /#! *29#)5*'#25%! 1! %! .%25#?-

to macroeconômico na ocasião da realização de ambas as perspectivas, o que,  



142

P
A

P
E

L 
E

 C
E

LU
LO

S
E

PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO 2010-2013

conjugado a características intrínsecas aos setores analisados, ajuda a explicar por 

que as atuais perspectivas em termos agregados são consideradas positivas. 

F!(28,*)#!(25#&*%&!$%*!&#(,*>(/(!#25&#!%!-'!/#!QRRU!#!%!*2@.*%!/#!QRRS0!g!,4>!/#!

projeções para o PIB brasileiro em cerca de 3% para os anos de 2007 e 2008 e 

em cerca de 4%-5% para a economia mundial para os mesmos anos, nada muito 

/*$#&#25#!/(!'1/*(!%<)#&9(/(!(51!#25B%!2%)!(2%)!QRRRC

Na prática, o ano de 2007 superou as expectativas em termos de crescimento, tanto 

no âmbito brasileiro quanto no âmbito mundial, enquanto o ano de 2008 prenun-

ciou turbulências, com o mundo crescendo apenas 3%, já sob os primeiros efeitos 

da crise internacional.

F+#)(&!/%!.#28&*%!(/9#&)%0!.43%!&#;#?%!$%*!4'(!#.%2%'*(!'42/*(,!#'!&#5&(AB%!

#0!+%&!.%2)#64*25#0!4'(!#.%2%'*(!<&()*,#*&(!#'!/#)(.#,#&(AB%0!%!$(5%!1!E4#!(!&#-

cuperação da atividade econômica no Brasil ao longo de 2009 foi notória. Expec-

5(5*9()! &4*2)0!E4#!7(9*('!'%5*9(/%!(! &#9*)B%!/#!+,(2#3('#25%)!#)5&(516*.%)!#!(!

postergação de investimentos, foram gradualmente melhoradas, proporcionando 

('<*#25#!E4#!*2*.*(,'#25#!2B%!#&(!.%6*5(/%0!)%<&#54/%!2%!'#&.(/%!/%'1)5*.%C!_'!

âmbito mundial e de forma geral, a percepção era de que os países desenvolvidos 

deveriam sofrer por mais tempo os efeitos da crise, enquanto os países em desen-

volvimento, liderados pela China, sofreriam menos.

G%!.%25#?5%!)#5%&*(,0!(!5#2/=2.*(!E4#!)#!/#)#27(9(!+(&(!%)!)#5%&#)!;%&#)5(,!#!/#!.#,4,%-

se, dependentes do mercado externo, não era favorável, com os piores efeitos da crise 

concentrados em Estados Unidos e Europa, os maiores demandantes da celulose brasi-

leira. No entanto, a competitividade mostrada tanto em termos de produtividade e pre-

ço quanto em termos de qualidade (aspecto estrutural e independente da conjuntura), 

(,*(/(!g!9%&(>!(5*9*/(/#!#.%2V'*.(!.7*2#)(0!+&%+*.*%40!+())(/%)!%)!+*%&#)!'%'#25%)!

da crise, uma inversão de expectativas em relação ao mercado brasileiro. 

G%!.()%!/%!)#5%&!/#!+(+#,0!%!+&j+&*%!'#&.(/%!/%'1)5*.%!5&(5%4!/#!(5#24(&!%)!#$#*-

tos mais adversos, observando-se o fato de esse setor ser, intrinsecamente, menos 

dinâmico que o de celulose no Brasil, entre outros, pela dimensão do mercado 

.%2)4'*/%&0!+#,(!/*-.4,/(/#!,%6@)5*.(!#!+%&!()+#.5%)!5&*<458&*%)C
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G#))#!.%25#?5%0!+%/#H)#!/*>#&!E4#!1!)#2)*9#,'#25#!<%(!(!#)5*'(5*9(!/#!E4#!%!*2-

9#)5*'#25%!(6&#6(/%!2%)!)#5%&#)!/#!;%&#)5(0!.#,4,%)#!#!+(+#,!#25&#!QRNR!#!QRNf!

5#'!+%5#2.*(,!+(&(!(5*26*&!'%25(25#!/#!.#&.(!/#!Wr!Np!<*,7e#)0!.%'+(&(/(!g!#)5*-

mativa para o período de 2007 a 2010, de R$ 20 bilhões. Atenuaram os efeitos da 

.&*)#!)%<&#!%)!)#5%&#)!/#!<()#!;%&#)5(,!%)!<%2)!$42/('#25%)!/(!#.%2%'*(!<&()*,#*&(!

e a competitividade, em maior ou menor grau, desses mesmos setores, assim como 

se ressaltou a importância de alternativa aos mercados de economias desenvolvi-

das, não tão imunes a crises como se pensava.

FIGURA 6: LOCALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS (EXCLUSIVE FLORESTAL) – RESUMO

Fonte: Departamento de Indústria de Papel e Celulose do BNDES.
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Celulose 2010 a 2013 - R$ 13.250 milhões Papel 2010 a 2013 - R$ 907 milhões
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Entre 500 e 1.000 mil t/ano Entre R$ 800 e 2.000 milhões Entre 200 e 400 mil t/ano Entre R$ 70 e 500 milhões
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5. Balança comercial  

e potencial de investimento  

na indústria química brasileira: 

2010-2013

Valéria Delgado Bastos

Letícia Magalhães Costa*

INTRODUÇÃO

!"#$%&$'(")*&')#+&$%("&)($,+#)("+-$.#/0"$("1&*2(.("3444534467"/"-+/"%/8/"+9.#/"

/$-/0".&":7;3<7"&'%&=&">(*%&+&$%&"/%*&0/.("?"&81/$'@("./'"&)($(+#/'"&+&*A&$%&'"

B)-C/"%/8/"+9.#/".("1&*2(.(">(#".&";76:<"/D/D7")(+".&'%/E-&"1/*/"FG#$/"&"H$.#/7")(+"

%/8/'"+9.#/'"/$-/#'".&"I4<"&"J73<7"*&'1&)%#=/+&$%&K7"?"/)&0&*/L@(".('"1*&L('"./'"

commodities BMN76<"/D/DK"&"?"/+10#/L@(".(")(+9*)#("#$%&*$/)#($/0"BM;73O<"/D/DKD"

P(")/'("./"&)($(+#/"Q*/'#0&#*/7"&''&"1/.*@(".&")*&')#+&$%("Q&$&R)#(-"1/*%#)--

0/*+&$%&" '&%(*&'")(+">(*%&"=#9'"&81(*%/.(*7" &+"E-&"("1/2'" /1*&'&$%/"=/$%/A&$'"

)(+1/*/%#=/'7"%/#'")(+(")&0-0('&"&"'#.&*-*A#/7")-C/'"%/8/'".&")*&')#+&$%("+9.#("

anual foram de 3,1% e 1,4%, respectivamente. Essa expansão baseia-se, entretan-

to, em atividades extrativas ou na produção de manufaturas simples, com reduzida 

agregação de valor, o que condiciona a pauta de exportações brasileiras a produtos 

de baixa intensidade tecnológica.

* Respectivamente, gerente e economista da Gerência de  Estudos Setoriais do Departamento de Indústria Quí-

mica da Área de Insumos Básicos do BNDES. As autoras agradecem os comentários de Fátima Giovanna 

F(=#&00("S&**&#*/7".#*&%(*/"%9)$#)/".&"T)($(+#/"&"T'%/%2'%#)/"./"UQ#E-#+7"&".&"S&*$/$.("V#+&$%&0"V-A/7")G&>&"

do Departamento de Acompanhamento Econômico da Área de Pesquisa Econômica do BNDES, que, certa-

mente, enriqueceram o artigo. Eventuais erros e omissões remanescentes são, entretanto, de responsabilidade 

./'"/-%(*/'D"T'%&"/*%#A("$@("*&W&%&7"$&)&''/*#/+&$%&7"/"(1#$#@(".("XPYTZD"
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A indústria química, cuja produção está voltada quase inteiramente para atendimen-

%(".("+&*)/.(".(+9'%#)(7")(+"=&$./'"&8%&*$/'"/1&$/'"*&'#.-/#'7"%&+"/1*&'&$%/.("

%/8/'".&")*&')#+&$%("Q&+"+/#'"+(.&'%/'7".&"47I["<"/D/D7"&+"+9.#/7"$("1&*2(.(7"&+"

decorrência da menor expansão da economia brasileira vis-à-vis"(")(+9*)#("+-$-

dial. De fato, o motor do crescimento da indústria química brasileira tem sido o 

+&*)/.("#$%&*$(7"?"&8)&L@(".('"1&*2(.('"&+"E-&"/"*&%*/L@(".(+9'%#)/"9")(+1&$'/./"

1&0("/-+&$%("./'"&81(*%/L\&'7"/#$./"E-&"?")-'%/".&"1*&L('"+/#'"Q/#8('D"

U1&'/*".(")*&')#+&$%("*&0/%#=/+&$%&"+&$('"&81*&''#=(7"9"#+1(*%/$%&"/''#$/0/*"/"

+/#(*"/A*&A/L@(".&"=/0(*"$/"1*(.-L@("E-2+#)/7")-C('"'&A+&$%('"'@(".&"+9.#/5/0%/"

ou alta intensidade tecnológica, como no caso da farmacêutica, comparativamen-

%&"/("1/.*@(".&"+9.#/5Q/#8/"&"Q/#8/"#$%&$'#./.&"%&)$(0]A#)/"./'"#$.^'%*#/'")(+"

maiores taxas de crescimento recente, orientadas para o mercado externo.1

U1&'/*".#''(7"/"1*(.-L@("E-2+#)/"Q*/'#0&#*/"$@("%&+"'#.("'-R)#&$%&"1/*/"/%&$.&*"

)(+10&%/+&$%&"?".&+/$./"#$%&*$/7")*&')&$%&+&$%&"'-1*#./"1(*"#+1(*%/L\&'7"("E-&"

*&'-0%/"&+".9R)#%'")*&')&$%&'"./"Q/0/$L/")(+&*)#/0"$('"+(+&$%('".&"&81/$'@("

da economia. Contribui, dessa forma, de modo intenso e potencialmente preocu-

1/$%&7"1/*/"(".&'&E-#02Q*#("./'")($%/'"&8%&*$/'7"#$%&$'#R)/$.("/"=-0$&*/Q#0#./.&"

externa estrutural da economia brasileira. No caso de alguns segmentos da indús-

tria química, a crescente dependência das importações tem levado ao aumento sem 

precedentes da sua participação no consumo aparente nacional. 

U"#$'-R)#_$)#/"./"1*(.-L@("E-2+#)/"Q*/'#0&#*/"%&+"'#.(".&%&*+#$/./"1(*".#=&*'('"

>/%(*&'7" 0#A/.('" ?" #$'%/Q#0#./.&"$/" &81/$'@("./".&+/$./".(+9'%#)/" B1(*" */`\&'"

+/)*(&)($,+#)/'" =#$)-0/./'" /" )a+Q#(" &" C-*('K7" ?" &')/''&`" .&"+/%9*#/'51*#+/'"

que limitaram a expansão dos investimentos e ao deslocamento de plantas pela 

reorientação global da produção de empresas multinacionais, entre outros. Em 

/0A-$'")/'('7"/"1/*%#)#1/L@("./"1*(.-L@(".(+9'%#)/">(#"1*(A*&''#=/+&$%&"*&.-`#./"

&+"%&*+('"/Q'(0-%('"B.&'/%#=/L@(".&"10/$%/'K"(-"*&0/%#=('"B#$=&'%#+&$%('"#$'-R-

cientes para acompanhar a demanda), enquanto em outros nunca houve produ-

L@("0()/0"'#A$#R)/%#=/D"Y&">/%(7"G#'%(*#)/+&$%&7"/"&81/$'@("./"#$.^'%*#/"E-2+#)/"

1  Sobre o desempenho da indústria brasileira segundo a intensidade tecnológica, pela metodologia da OECD, 

ver Iedi (2009). 
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brasileira foi marcada por assimetrias e idiossincrasias e, ainda que ocupe posição 

representativa no ranking mundial, tem amplitude reduzida e abrange um leque re-

lativamente reduzido de produtos e subcadeias químicas frente ao padrão altamente 

.#=&*'#R)/.("./"#$.^'%*#/"+-$.#/07"1*#$)#1/0+&$%&"$/'"&)($(+#/'".&'&$=(0=#./'D"

A maior parte da produção química brasileira está centrada em produtos petroquí-

micos (básicos e de segunda geração, principalmente resinas termoplásticas), fruto 

de um intenso conjunto de políticas públicas mobilizadas para sua implantação no 

país. Mas mesmo a sua expansão esteve limitada, nos últimos anos, por entraves 

'()#&%b*#('"&"#$'-R)#_$)#/"$/"(>&*%/".&"+/%9*#/'51*#+/'"E-&"1('%&*A/*/+"#$=&'%#-

mentos, pela consolidação natural e amadurecimento da indústria.

No entanto, o novo cenário vislumbrado para a indústria química brasileira apre-

'&$%/" 1&*'1&)%#=/'" #$%&#*/+&$%&" .#'%#$%/'" &" #$9.#%/'D" !" )*&')#+&$%(" 1*(C&%/.("

para a economia brasileira para os próximos anos, considerando a alta elasticida-

de da indústria, cria grandes possibilidades de expansão para a produção quími-

ca local, que dependerá, contudo, tanto da ampliação sem precedentes dos níveis 

de investimentos para aumento da competitividade e expansão de capacidade 

dos produtos já existentes, quanto da implantação de unidades industriais com 

=#'%/'"?".#=&*'#R)/L@(".("1/*E-&">/Q*#0".("1/2'D"c''("'&"*&>&*&"1/*%#)-0/*+&$%&"/"

'&A+&$%('"#$'%/0/.('7"+/'"%/+Q9+"/"(-%*('"/"'&*&+"#+10/$%/.('7"(QC&%#=/$.("

("/0/*A/+&$%("&"/".#=&*'#R)/L@(".("1/*E-&"E-2+#)(D"U'"+-./$L/'"&+")-*'("$("

1/$(*/+/"+-$.#/0"#+1\&+"%/0"*&)($RA-*/L@(")(+"=#'%/'"?"#$'&*L@("./"#$.^'%*#/"

E-2+#)/" Q*/'#0&#*/7" /" E-/0" 1(.&*b" '&*" =#/Q#0#`/./" 1(*"+&#(" ./" $(=/" &'%*/%9A#/"

.&"#$=&'%#+&$%('"./"V&%*(Q*/'"&+"*&R$("&7"1*#$)#1/0+&$%&7"/"1/*%#*".("1*95'/07"

E-&")*#/*b"-+"1(%&$)#/0"#$#+/A#$b=&0".&"/+10#/L@("./"(>&*%/".&"+/%9*#/'51*#+/'"

para a petroquímica, para fertilizantes (no caso, nitrogenados) e para diversos 

outros produtos químicos orgânicos.

U"(1(*%-$#./.&"1(%&$)#/0".(")(+9*)#(" #$%&*$/)#($/0".&"1*(.-%('"E-2+#)('7"

&+" &'1&)#/0" )(+" Q/'&" &+"+/%9*#/'51*#+/'" *&$(=b=&#'7" &+" E-&" (" 1/2'" %&+"

vantagens competitivas de custo e oferta, demandará investimentos na im-

plantação de capacidade produtiva e, principalmente, em inovação, ainda 

que de natureza incremental.
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T''&'".&'/R('"&"(1(*%-$#./.&'"&+&*A&+7"&$%*&%/$%(7"&+"+&#("/"#$)&*%&`/'"$(")&-

nário internacional, com a presença de novos players e as novas condições de 

competição global, como ocorre na petroquímica, e ainda pelo provável fecha-

mento das economias desenvolvidas por meio de barreiras regulatórias não tarifá-

*#/'7"/09+".('"*#')('".&"-+")*&')&$%&".9R)#%"&+"%*/$'/L\&'")(**&$%&'"./"&)($(+#/"

Q*/'#0&#*/"deZf";4"Q#0G\&'7"&+"34I47""1(.&$.("/%#$A#*"eZf"N4"Q#0G\&'"$("1*]8#+("

/$("'&A-$.("/'"1*(C&L\&'".&"P/g/$("B34IIKhD"

Este artigo objetiva avaliar as perspectivas de investimentos na indústria quími-

ca brasileira, particularmente entre 2010 e 2013, tomando como foco principal a  

Q/0/$L/" )(+&*)#/07" )(+" =#'%/'" /" /=/0#/*" (" 1(%&$)#/0" &" ('" (Q'%b)-0('" ?" &81/$'@("

da indústria. O artigo compreende cinco seções, incluindo esta introdução e as con-

'#.&*/L\&'"R$/#'D"P/"'&A-$./"'&L@(7"9"%*/L/.("-+"Q*&=&"1/$(*/+/"./"#$.^'%*#/"E-2-

mica brasileira, com destaque para a trajetória recente da balança comercial química. 

P/"%&*)&#*/"'&L@(7"'@("/1($%/.('"('"1*#$)#1/#'".&'/R('"&"(1(*%-$#./.&'"$("'&A+&$-

to petroquímico e no de fertilizantes. A quarta seção apresenta as perspectivas de 

#$=&'%#+&$%('"$/" #$.^'%*#/"E-2+#)/" #.&$%#R)/.('"1&0("XPYTZ"&"1&0/"U''()#/L@("

Brasileira da Indústria Química (Abiquim). 

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA – SEGMENTOS, 
ATORES E MERCADOS

A importância da indústria química brasileira

A indústria química brasileira tem importante participação no PIB, da ordem de 

3,1%. Tem a terceira maior participação no PIB industrial, representando 11,2% 

do PIB da indústria de transformação, só superada por alimentos e bebidas e por 

)(E-&7" *&R$(7")(+Q-'%2=&#'"$-)0&/*&'"&"b0)((0D"T+1*&A/":6["+#0"1&''(/'7"1*#$-

)#1/0+&$%&"$('"'&A+&$%('"R$/#'"B)&*)/".&"J4<".("%(%/0K7")(+"+&$(*"$^+&*(".&"

empregados no grupo de produtos químicos de uso industrial. Esse grupo, segundo 

/" %/8($(+#/" ./"UQ#E-#+7" )(+1*&&$.&" /" 1*(.-L@(" ./'"+/%9*#/'51*#+/'" Qb'#)/'"

&+1*&A/./'"1&0/"1*]1*#/"#$.^'%*#/"E-2+#)/"dUQ#E-#+"B3446/KhD"
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A indústria química brasileira tem posição internacional não desprezível, pois ocupa 

a oitava posição no ranking mundial em faturamento. Em 2008, o faturamento da 

indústria química brasileira foi de US$ 122,0 bilhões, equivalente a 3,3% do fatura-

mento mundial estimado de US$ 3,697 trilhões. Em 2009, o faturamento total da in-

dústria no país foi estimado em R$ 206,7 bilhões (-7,0% frente a 2008) ou US$ 103,3 

Q#0G\&'"B5I;7;<K7")($%*/*#/$.("/"%&$._$)#/"/')&$.&$%&"#$#)#/./"&+"344:"Bi*bR)("IKD"

Os produtos químicos de uso industrial, categoria acompanhada de modo mais deta-

0G/.("1&0/"UQ#E-#+7")(**&'1($.&+"/('"1*(.-%('"E-2+#)('"&+1*&A/.('")(+("+/%9-

rias-primas da própria indústria química e são seu principal segmento, respondendo 

1(*"E-/'&"+&%/.&".(">/%-*/+&$%("A0(Q/0"Bi*bR)("3KD"F(+1*&&$.&+7"/''#+7"1*(.--

tos petroquímicos (básicos, ou de segunda geração, como as resinas termoplásticas, 

%&*+(R8/'"&"&0/'%,+&*('K7"(-%*('"1*(.-%('"(*Aa$#)('7"/09+".&"1*(.-%('"#$(*Aa$#)('7"

)(+(")0(*("&"b0)/0#'7"A/'&'"#$.-'%*#/#'"&"#$%&*+&.#b*#('"1/*/">&*%#0#`/$%&'"Bi*bR)(":KD"

A queda de faturamento ocorreu em todos os segmentos, exceto higiene pessoal, per-

>-+/*#/"&")('+9%#)('D"U'"1*#$)#1/#'"E-&./'">(*/+"&+"1*(.-%('"E-2+#)('".&"-'("#$.-'-

%*#/0"B53I7I<K7"/.-Q('"&">&*%#0#`/$%&'"B5:I7I<K"&"RQ*/'"/*%#R)#/#'"&"'#$%9%#)/'"B5I;76<KD"

A Abiquim (2009a) contabiliza 1.056 fábricas de produtos químicos de uso industrial re-

gistradas no Guia da Indústria Química Brasileira, a maioria (71%) localizada na região 

Sudeste, principalmente São Paulo (57%), seguida pelas regiões Sul (16%) e Nordeste 

(11%), em função da localização dos polos petroquímicos brasileiros nessas regiões.

GRÁFICO 1: FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA (1995-2009)*

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

38 43
49,8 50,8

65,9

79,8

91,3

108,9

140,0

176,4 176,1
179,6

200,9

222,3

206,7

41,4 42,8 46,2
43,8

36,3

43,6
38,8 37,3

45,5

60,3

72,3

82,6

103,5

122,2

103,3

R$ bilhões US$ bilhões

Fonte: Abiquim (2009a).

* 2009 - estimativa.
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GRÁFICO 2: FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA, POR SEGMENTO (2009)*

Higiene pessoal, perfumaria e cosmédicos            Adubos e fertilizantes            Defensivos agrícolas

Produtos químicos de uso industrial            Produtos farmacêuticos

Sabões e detergentes            Tintas, esmaltes e vernizes            Fibras            Outros
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TOTAL US$ 103,3 bilhões

Fonte: Abiquim (2009a).

*Estimativa.

Entre os produtos químicos de uso industrial, destacam-se os petroquímicos bá-

sicos e resinas termoplásticas (responsáveis por 33% do faturamento total do 

segmento em 2009), por produtos e preparados químicos diversos (17%), outros 

produtos químicos orgânicos (15%), intermediários para fertilizantes (9%), inter-

+&.#b*#('"1/*/"*&'#$/'"&"RQ*/'"BJ<K"&"(-%*('"#$(*Aa$#)('"BO<KD"

GRÁFICO 3: FATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL (2009)*

Elastômeros      Intermediários para resinas e fibras      Outros inorgânicos      Outros produtos químicos orgânicos

Petroquímicos básicos e resinas termoplásticas       Produtos e preparados químicos diversos      Resinas termofixas

Intermediários para fertilizantes      Gases industriais      Cloro e álcalis
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TOTAL US$ 48,3 bilhões

Fonte: Abiquim(2009a).

* Estimativa.



151

IN
D

Ú
ST

R
IA

 Q
U

ÍM
IC

A

PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO 2010-2013

De fato, a petroquímica como um todo2 corresponde ao principal segmento 

da indústria química brasileira, com cerca de 65% do faturamento total de 

US$ 48,3 bilhões estimado para o conjunto dos produtos químicos de uso 

industrial, em 2009, os quais representam, por seu turno, quase metade do fa-

turamento total da indústria química brasileira. Assim, a petroquímica, com 

E-/'&"-+"%&*L(".(">/%-*/+&$%("A0(Q/0"./"#$.^'%*#/7"9"("1*#$)#1/0"'&A+&$%("./"

indústria química no país.

U09+" .#''(7" /" #$.^'%*#/" E-2+#)/" 1/*%#)#1/" /%#=/+&$%&" .&" E-/'&" %(./'" /'" )/.&#/'"

produtivas da indústria, da agricultura e de serviços e está presente em setores 

1*(.-%#=('" &'%*/%9A#)('D"P&''&" '&$%#.(7" '-/" #+1(*%a$)#/" %*/$')&$.&" ('" 0#+#%&'" .("

próprio escopo, em função dos elevados encadeamentos na economia, tanto a mon-

tante quanto a jusante. As tabelas a seguir apresentam os índices de Rasmussen-

j#*')G+/$3 para os vários segmentos da indústria química e suas posições no 

ranking da indústria geral. Na indústria química, destacam-se os segmentos de pro-

dutos químicos (quarta posição no ranking de encadeamentos para frente e sexta nos 

encadeamentos para trás), resinas e elastômeros e produtos e preparados químicos 

diversos, resultando em importantes efeitos multiplicadores de produção e emprego. 

No caso do índice de ligação para trás (Tabela 1), apenas um dos segmentos da in-

dústria química – produtos farmacêuticos"k"/1*&'&$%/"2$.#)&"clm"#$>&*#(*"?"-$#./.&D"

!'".&+/#'"/1*&'&$%/+"2$.#)&'"'-1&*#(*&'7"#$.#)/$.("E-&7"E-/$.("/".&+/$./"R$/0"

varia em uma unidade, produzem impactos diretos e indiretos, na forma de aquisição 

de insumos,!&+"$2=&0"'-1&*#(*"?"+9.#/".('".&+/#'"'&%(*&'"./"&)($(+#/D"

2" "U09+".('"1&%*(E-2+#)('"Qb'#)('"&"*&'#$/'"%&*+(10b'%#)/'7"/"1&%*(E-2+#)/"&$A0(Q/"*&'#$/'"%&*+(R8/'7"&0/'-

%,+&*('7" #$%&*+&.#b*#('"1/*/"*&'#$/'"&"RQ*/'7"(-%*('"1*(.-%('"E-2+#)('"(*Aa$#)('"&"1/*%&".('"1*(.-%('"&"

preparados químicos diversos.
3" "!"A*/-".&"&$)/.&/+&$%("$/"&)($(+#/"9"/$/0#'/.(")(+"Q/'&"$("2$.#)&".&"0#A/L@(".&"n/'+-''&$5j#*')G+/$7"

utilizando os dados da matriz insumo-produto do IBGE de 2005 (tabelas de recursos e usos de bens e ser-

=#L('".("Z#'%&+/".&"F($%/'"P/)#($/#'".&"344;K7"E-&"9".&'/A*&A/./"&+";;"/%#=#./.&'7"&$%*&"/'"E-/#'"'&%&".("

setor químico: produtos químicos (orgânicos + inorgânicos); fabricação de resinas e elastômeros (que inclui 

%/+Q9+"RQ*/'Ko"1*(.-%('">/*+/)_-%#)('o".&>&$'#=('"/A*2)(0/'o"1&*>-+/*#/7"G#A#&$&"&"0#+1&`/o"%#$%/'7"=&*-

nizes, esmaltes e lacas; e produtos e preparados químicos diversos. Nesse sentido, são considerados todos 

('"'&A+&$%('"./"#$.^'%*#/"E-2+#)/7"&+Q(*/".&">(*+/"+/#'"/A*&A/./D"e+"'&%(*"9")($'#.&*/.(")G/=&"E-/$.("

apresenta índice de ligação para frente (ILF ou sensibilidade de dispersão) ou para trás (ILT ou poder de 

.#'1&*'@(K")(+"=/0(*"'-1&*#(*"?"-$#./.&D
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No caso dos índices de ligação para frente (ILF), o segmento de produtos quími-

cos ocupa a quarta posição geral e a primeira posição entre todos os setores da 

indústria, destacando-se como um dos setores-chave para a economia, seguido 

pela produção de resinas e elastômeros (16ª posição geral). Ambos apresentaram 

=/0(*&'"'-1&*#(*&'"?"-$#./.&p"374NJ"&"I7I:I7"*&'1&)%#=/+&$%&D"

mUXTlU"Ip"HPYcFTZ"YT"lciUqrTZ"Bclm"T"clSK"k"344;

Atividades ILT
Posição no 
ranking 

geral
ILF

Posição no 
ranking 

geral

Resinas e elastômeros 1,218 5 1,131 16ª

Defensivos agrícolas 1,143 11 0,749 29ª

Perfumaria, higiene e limpeza 1,114 14 0,608 42ª

Produtos  químicos 1,084 19 2,087 4ª

Produtos e preparados químicos diversos 1,065 20 0,822 24ª

Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 1,062 21 0,608 41ª

Produtos farmacêuticos 0,877 43 0,613 40ª

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE-MIP 2005.

O multiplicador de produção (Tabela 2) capta o impacto de variações na demanda 

R$/0".&".&%&*+#$/.("'&%(*"'(Q*&"("=(0-+&".&"1*(.-L@("%(%/0"k"(-"'&C/7"E-/$%(".&-

verá ser produzido na economia como um todo para aumento de uma unidade na 

.&+/$./"R$/0".("'&%(*"/$/0#'/.(D"!'"'&A+&$%('"./"#$.^'%*#/"E-2+#)/"/1*&'&$%/+"

elevados multiplicadores, com destaque para o segmento de fabricação de resinas 

e elastômeros, ocupando o quinto lugar no ranking geral. Nesse caso, para cada 

/-+&$%(" .&" -+/" -$#./.&"+($&%b*#/" $/" .&+/$./" R$/0" .(" '&%(*7" /" 1*(.-L@(" ./"

economia aumentará em 2,37. Entre os demais, o pior resultado (43ª posição no 

rankingK")(-Q&"?">/Q*#)/L@(".&"produtos farmacêuticos.
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TABELA 2: MULTIPLICADORES DE PRODUÇÃO E EMPREGO (2005)

Atividade Produção
Posição no 
ranking 

geral

Emprego 
direto e 
indireto

Posição no 
ranking 

geral

Emprego 
direto

Posição no 
ranking 

geral

Resinas e elastômeros 2,370 5 13,753 8 1,137 52ª

Defensivos agrícolas 2,225 11 14,754 5 1,392 50ª

Perfumaria, higiene e 
limpeza

2,168 14 4,850 18 6,077 31ª

Produtos  químicos 2,109 19 8,515 12 1,852 46ª

Produtos e preparados 
químicos diversos

2,073 20 3,227 25 6,911 29ª

Tintas, vernizes, esmaltes 
e lacas

2,067 21 5,326 17 3,579 40ª

Produtos farmacêuticos 1,707 43 4,270 20 4,074 39ª

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE-MIP 2005.

O multiplicador de emprego"#.&$%#R)/"("E-/$%("9"A&*/.(".&"&+1*&A("$/"&)($(-

+#/7".#*&%/"&"#$.#*&%/+&$%&7"/"1/*%#*".&"-+/"/0%&*/L@("./".&+/$./"R$/0D"U1&'/*".&"

/"#$.^'%*#/"E-2+#)/"B)/1#%/05#$%&$'#=(K"$@("'&")/*/)%&*#`/*"1(*"'#A$#R)/%#=/"A&*/-

ção de empregos diretos, tem importância na geração de empregos indiretos, em 

decorrência de seus altos efeitos de encadeamento, com destaque para defensivos

agrícolas e resinas e elastômeros, que ocupam a quinta e a oitava posições, res-

pectivamente. O primeiro apresentou um multiplicador de emprego de 14,75, o 

E-&"#$.#)/"E-&"("/-+&$%(".&"-+/"-$#./.&"+($&%b*#/"$/".&+/$./"R$/0".&''&"'&%(*"

0&=/*#/"/"-+"/)*9')#+(".&"I[7J;"-$#./.&'".&"&+1*&A("A&*/.(D

Os principais segmentos da indústria 

A indústria química envolve a fabricação com base em reações químicas que con-

=&*%&+"+/%9*#/'51*#+/'"B1&%*]0&(7"Ab'"$/%-*/0"&"(-%*/'">($%&'".&"G#.*()/*Q($&%('7"

inclusive da biomassa) em mais de 70.000 produtos químicos existentes. Embora 

todos tenham em comum o fato de empregarem processos químicos (ou biotecno-

lógicos) para síntese dos produtos, há grandes diferenças nas características dos 

produtos e processos de produção, nos respectivos mercados e padrões de compe-

tição nos diferentes segmentos da indústria química. 
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Para uma análise detalhada e completa dos dados nos diferentes segmentos da indús-

tria química, com base no desempenho recente da produção, na balança comercial e 

$(")($'-+("/1/*&$%&7"/'"#$>(*+/L\&'"'@("/1*&'&$%/./'".&"/)(*.(")(+"/"F0/''#R)/-

ção Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), inclusive com rearranjo dos da-

.('".&"#+1(*%/L@("&"&81(*%/L@(7"E-&"(*#A#$/0+&$%&"'&A-&+"/")0/''#R)/L@("Q/'&/./"

em produtos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), convertendo-as na sua 

correspondência na CNAE a partir da tabela de compatibilidade do IBGE. 

Mesmo no caso de existir informação mais recente, optou-se em alguns casos pelos 

dados de 2007 em virtude da existência de um conjunto mais completo de informa-

ções, inclusive o último dado disponível da Pesquisa Industrial Anual (PIA-IBGE), 

E-&" 1&*+#%#-" (" )b0)-0(" .&%/0G/.(" .(" )($'-+(" /1/*&$%&" $/)#($/07" /09+" .&" &=#%/*"

eventuais distorções, em virtude da crise econômica recente, de 2008 e 2009.

Y&''&"+(.(7">(*/+")($'#.&*/./'"/'"#$>(*+/L\&'")(**&'1($.&$%&'"?'".#=#'\&'"

20 e 21 da CNAE-2.0, válida a partir de janeiro de 2007, que correspondem 

?".#=#'@("3["./"FPUT5ID47"&$A0(Q/$.(7"/''#+7"%(./"/"#$.^'%*#/"E-2+#)/7"#$-

clusive a fabricação de produtos farmacêuticos. 

Foram analisados os seguintes segmentos da indústria: fabricação de produtos químicos 

(*Aa$#)('o">/Q*#)/L@(".&"1*(.-%('"E-2+#)('"#$(*Aa$#)('o"*&'#$/'"&"&0/'%,+&*('o"RQ*/'7"

R('7")/Q('"&"R0/+&$%('")($%2$-('"/*%#R)#/#'"&"'#$%9%#)('o"1*(.-%('">/*+/)_-%#)('o".&-

fensivos agrícolas; sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria; 

%#$%/'7"=&*$#`&'7"&'+/0%&'7"0/)/'"&"1*(.-%('"/R$'o"1*(.-%('"&"1*&1/*/.('"E-2+#)('".#=&*-

'('D"Z&+1*&"E-&"/"/$b0#'&"&8#A#-"B&"/".&'/A*&A/L@(".('"./.('"1&*+#%#-K7">(*/+"%/+Q9+"

analisados os principais grupos de produtos que compõem cada um desses segmentos.

Os produtos químicos orgânicos correspondem aos compostos orgânicos que con-

%_+")/*Q($(" &+" '-/" >]*+-0/"+(0&)-0/*7" &+Q(*/"1(''/+")($%&*" %/+Q9+"(-%*('"

elementos, destacando-se os hidrocarbonetos, que contêm carbono e hidrogênio. 

São produtos sintetizados principalmente de derivados de petróleo, em especial 

/"$/>%/7"$(")/'("Q*/'#0&#*(7"$("E-/0"+&$(*"1/*)&0/"9" >/Q*#)/./".("Ab'"$/%-*/0"&7"

mais recentemente, do etanol. O segmento compreende a fabricação de produtos 

1&%*(E-2+#)('"Qb'#)('7"#$%&*+&.#b*#('"1/*/"10/'%#R)/$%&'7"*&'#$/'"&"RQ*/'7"/09+".&"

outros produtos químicos orgânicos não incluídos nas categorias anteriores. 
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P/"#$.^'%*#/"E-2+#)/"Q*/'#0&#*/7"Q(/"1/*%&"./"1*(.-L@(".(+9'%#)/".&''&"'&A+&$%("

'@("1&%*(E-2+#)('"Qb'#)('"B'-Q.#=#.#.('"&+"(0&R$/'7"%/#'")(+("&%&$(7"1*(1&$("&"

os derivados do C
4
, como o butadieno, e em aromáticos, como benzeno, tolueno 

e xilenos). Existe um único produtor, depois de diversos movimentos de conso-

lidação que resultaram na Braskem, com unidades na Bahia, no Rio Grande do 

Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro. No caso do eteno, principal petroquímico 

Qb'#)(7"/")/1/)#./.&"#$'%/0/./"9".&":7N"+#0G\&'".&"%s/"B1*(.-L@(".&":73"+#0G\&'".&"

toneladas, em 2007, e 2,9 milhões de toneladas, em 2008). 

Outros grupos importantes do segmento de químicos orgânicos são os interme-

.#b*#('" 1/*/" *&'#$/'" %&*+(R8/'7" )-C/" 1*(.-L@(" 9" *&/0#`/./" 1(*" A*-1('" 1*#=/.('"

nacionais de menor porte, mas com posições relevantes ou mesmo monopolistas 

$("+&*)/.(7"/09+".&"&+1*&'/'"+-0%#$/)#($/#'"+-0%#.#=#'#($/#'"E-&"/%-/+"&+".#-

=&*'('"(-%*('"'&A+&$%('D"P('"#$%&*+&.#b*#('"1/*/"RQ*/'"'#$%9%#)/'7"'&A+&$%("E-&"

passou por forte desindustrialização e desarticulação da cadeia produtiva, que tem 

na ponta próxima do mercado tradicionais empresas multinacionais, o panorama 

&+1*&'/*#/0"9"'&+&0G/$%&7"+/'"&+"-$'"1(-)('")/'('")($%/"%/+Q9+")(+"/"/%-/-

L@("./"X*/'g&+"B)(+("/")/1*(0/)%/+/"&"(")#)0(G&8/$(0K7"E-&" %/+Q9+"/%-/"&+"

#$%&*+&.#b*#('"1/*/"10b'%#)('"B)(+("(".#)0(*(&%/$("&"("tuF7"+/%9*#/51*#+/".("

%&*+(10b'%#)("VuFK7"/09+".&"&+1*&'/'".&"+&$(*"1(*%&"E-&"/%-/+"$/">/Q*#)/L@("

.&".#=&*'('"(-%*('"1*(.-%('7"%/#'")(+("#$%&*+&.#b*#('"1/*/"10/'%#R)/$%&'D"Y&"%(.("

+(.(7"?"&8)&L@(".('"1&%*(E-2+#)('"Qb'#)('7")-C/"&'%*-%-*/"9"+/#'")($)&$%*/./7"

$('".&+/#'"A*-1('".('"E-2+#)('"(*Aa$#)('"/"&'%*-%-*/"97"&+"A&*/07"+/#'"1-0=&*#`/-

./"&"/"1*(.-L@("Q*/'#0&#*/"R)/"+-#%("/E-9+".("1/.*@(".('"1/2'&'".&'&$=(0=#.('D

No segmento de produtos químicos inorgânicos, estão abrangidos elementos quí-

micos e substâncias que não possuem carbono em suas cadeias, englobando a fa-

Q*#)/L@(".&")0(*("&"b0)/0#'7"#$%&*+&.#b*#('"1/*/">&*%#0#`/$%&'"&"'&-'"1*(.-%('"R$/#'7"

gases industriais e diversos outros produtos inorgânicos. 

P/"#$.^'%*#/"E-2+#)/"Q*/'#0&#*/7"Q(/"1/*%&"./"1*(.-L@(".(+9'%#)/".&"1*(.-%('"#$(*-

gânicos corresponde aos fertilizantes. Os intermediários para fertilizantes compre-

&$.&+"/'"+/%9*#/'51*#+/'"1/*/"('">&*%#0#`/$%&'"R$/#'7"-+"+&*)/.(")($)&$%*/.(".&"
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1(-)('"1*(.-%(*&'7")(+".&'%/E-&"1/*/"/"S('>9*%#074">/Q*#)/$%&".&"/+,$#/"BE-&".&%9+"

40% da capacidade instalada de 1,6 milhão de t/a, com o restante produzido pela Petro- 

bras/Fafen-BA, com 32% do total, e a Petrobras/Fafen-SE, com 27%) e ureia (com 

:J<"./")/1/)#./.&"%(%/0".&"I7J"+#0G@(".&"%s/"&"/"V&%*(Q*/'5S/>&$")(+"("*&'%/$%&K7"/09+"

de ácido nítrico (85% da capacidade de 630 mil t/a), ácido sulfúrico (31% da capacida-

de total de 7,4 milhões de t/a, seguida pela Bunge, com 21%, e Copebras, com 16%), 

ácido fosfórico (62% da capacidade de 1,3 milhão de t/a, seguida pela Copebras, com 

22%, e pela Bunge, com 16%), nitrato de amônio (100%), fosfato de diamônio (95%) 

&">('>/%(".&"+($(/+,$#("BNN<KD"U"S('>9*%#0"$@("/%-/7")($%-.(7!no segmento de sulfato 

de amônio, produzido por Unigel (57%), Braskem (29%) e Bunge (11%). 

P(" )/'(" .('" .&+/#'" 1*(.-%('" #$(*Aa$#)('7" )(+(" A/'&'" #$.-'%*#/#'7" /" 1*(.-L@(" 9"

*&/0#`/./"1(*"1(-)/'"&+1*&'/'"#$%&*$/)#($/#'7")(+("/"vG#%&"t/*%#$'D"!")($'-+(".&"

carbonato neutro de sódio vem sendo totalmente suprido por importação, em função 

da paralisação da unidade da estatal Companhia Nacional de Álcalis. Na produção de 

)0(*(7"/"X*/'g&+"&'%b"+/#'"-+/"=&`"1*&'&$%&7")(+"-$#./.&'"/)(10/./'"?"1*(.-L@(".&"

soda, na Bahia e em Alagoas, com 31% da capacidade instalada do produto de 1,5 mi-

0G@(".&"%s/7"/09+"./"Y(w"B3N<K"&"./"F/*Q()0(*("B3[<KD"jb7"/#$./7"-+")($C-$%("/+10("

&"1-0=&*#`/.(".&"(-%*('"1*(.-%('"#$(*Aa$#)('".&".#>2)#0"#.&$%#R)/L@("&"+/1&/+&$%(D"

O grupo de resinas e elastômeros engloba os principais petroquímicos de segunda gera-

ção, subdividindo-se em resinas termoplásticas (ou plásticos passíveis de moldagem), 

tais como polietilenos, polipropilenos, copolímero de etileno, acetato de vinila (EVA) e 

VuFo"*&'#$/'"%&*+(R8/'"BE-&7"/1]'"%*/%/+&$%(7"$@("1(.&+"'&*"$(=/+&$%&"+(0././'K7"

tais como resinas alquídicas, cresólicas e fenólicas; e elastômeros, englobando a fabri-

)/L@(".&"Q(**/)G/'"'#$%9%#)/'"B/)*20#)/'7")0(*/./'7".&"'#0#)($&"&"$#%*20#)/'K"(-"+#'%-*/./'"

)(+"Q(**/)G/"$/%-*/07"/09+"./"Q(**/)G/".&"Q-%/.#&$(5&'%#*&$("BZXnK7"&$%*&"(-%*/'D"x"$&'-

se segmento, particularmente nas resinas termoplásticas, que a Braskem tem posição de 

destaque, já que, depois da aquisição recente da Quattor, alcançou posição monopolista 

em polietilenos e polipropileno,!com exceção do PVC (onde possui 67% da capacidade 

#$'%/0/./K7"/09+".&"$@("/%-/*"&+"1(0#&'%#*&$("B.(+#$/.("1(*"&+1*&'/'"A0(Q/#'K7"VTm"&"

policarbonato, fabricados por empresa nacional de menor porte.

4  Empresa originalmente estatal, adquirida por empresas estrangeiras após a privatização e que agora passa 

para a Vale, como será visto adiante. 
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U"+/#(*"1/*%&"./"1*(.-L@("Q*/'#0&#*/".("A*-1(")(**&'1($.&"?'"*&'#$/'"%&*+(10b'%#)/'7"

#$%&A*/./'"?"1*(.-L@(".('"1&%*(E-2+#)('"Qb'#)('7"&$E-/$%("/"1*(.-L@(".&"*&'#$/'"%&*-

+(R8/'"9"*&0/%#=/+&$%&"+(.&'%/7"./"+&'+/">(*+/"E-&"('"&0/'%,+&*('D"U"1*(.-L@(".&"

=b*#/'"*&'#$/'"%&*+(R8/'")($%/")(+".#=&*'('">/Q*#)/$%&'"k"+/#'".&"34"&+1*&'/'7"$("

caso de resinas melamínicas, fenólicas, ureicas e alquídicas –, embora algumas empre-

sas estrangeiras tenham market share"#+1(*%/$%&D"!"+&*)/.(".&"&0/'%,+&*('"9"+/#'"

concentrado entre players multinacionais, com poucas empresas nacionais atuando.

O segmento de !"#$%&$#'(!)($(%&*&%(+','()$%")(+1*&&$.&"/">/Q*#)/L@(".&"R('7")/Q('"

&"R0/+&$%('7"RQ*/'"/*%#R)#/#'"B/)&%/%('7"*/#(+"&"=#')('&K"(-"'#$%9%#)/'"B/)*20#)/'7".&"

1(0#9'%&*7".&"1(0#/+#./7".&"1(0#&%#0&$(7".&"1(0#1*(1#0&$(7".&"1(0#-*&%/$("&%)DKD"F(+"

-+/"1*(.-L@(".(+9'%#)/"*&.-`#./7"1/''(-"1(*"/+10("1*()&''(".&".&'#$.-'%*#/0#-

`/L@("&".&'&'%*-%-*/L@(".&")/.&#/'"1*(.-%#=/'"/"1/*%#*"./".9)/./".&"I6647")(+"("

deslocamento de plantas dos grandes produtores mundiais para a China.

O segmento de produtos farmacêuticos compreende a produção dos farmoquímicos, 

que são os princípios ativos5"B+/%9*#/'51*#+/'K7"&".&"1*(.-%('">/*+/)_-%#)('"B+&.#)/-

mentos6 de uso humano ou veterinário),7"/09+"./">/Q*#)/L@(".&"1*&1/*/L\&'">/*+/)_--

ticas.8"!"'&A+&$%("9".(+#$/.("BA0(Q/0+&$%&K"1(*"&+1*&'/'"+-0%#$/)#($/#'7"E-&7"&+"

A&*/07"$@(">/Q*#)/+"$("1/2'"1*#$)21#('"/%#=('7"+/'"/1&$/'"("1*(.-%("R$/0"B+&.#)/+&$-

to), e umas poucas empresas nacionais, com destaque, contudo, para os fabricantes 

.&"+&.#)/+&$%('"A&$9*#)('"B$@("1*(%&A#.('"1(*".#*&#%('".&"1*(1*#&./.&"#$%&0&)%-/0KD"

O segmento de defensivos agrícolas e desinfetantes domissanitários engloba a fabrica-

ção de defensivos propriamente ditos com uso na agricultura e desinfetantes domissani-

%b*#('"B>(*+-0/L\&'"E-2+#)/'"1/*/"(")($%*(0&".&"1*/A/'"1/*/"-'(".(+9'%#)(7")(+&*)#/0"

&s(-"#$.-'%*#/07"#$)0-#$.("C/*.#$/A&+"&"/%9"+&'+("&'1#*/#'"+/%/5+('E-#%(KD"!"+&*)/.(7"

%/+Q9+")($%*(0/.("1(*"&+1*&'/'"+-0%#$/)#($/#'7"/''&+&0G/5'&"Q/'%/$%&"/(".('"1*(.-%('"

farmacêuticos pelo padrão de competição e pela diferenciação de produtos. 

5 Substâncias químicas farmacologicamente ativas (obtidas por síntese química, extração de produtos de 

origem vegetal ou animal ou ainda por via biotecnológica), utilizadas na preparação de medicamentos. 
6 Especialidades farmacêuticas (ou medicamentos, no senso comum) de uso humano, soros e vacinas etc. 
7 Especialidades farmacêuticas de uso veterinário, vacinas veterinárias e antiparasitários.
8 Kits e preparações para diagnósticos, curativos, bandagens e outros, impregnados com qualquer substância 

e medicamentos sem caráter de especialidade (água oxigenada, tintura de iodo etc.)
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O segmento de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 

perfumaria e higiene pessoal subdivide-se em diversos grupos, como os seguin-

%&'p"'/Q\&'"&".&%&*A&$%&'"'#$%9%#)('o"1*(.-%('".&"0#+1&`/"&"1(0#+&$%(o"&")('+9%#)('7"

produtos de perfumaria e higiene pessoal. O segmento de tintas, vernizes, esmal-

tes, lacas e produtos $!+%"&$A0(Q/7"/09+".&"%#$%/'7"=&*$#`&'"&"(-%*('"1*(.-%('"1/*/"

#+]=&#'7"/-%(+]=&#'"&"+]=&#'7" %#$%/'".&" #+1*&''@("BA*bR)/'K7" #+1&*+&/Q#0#`/$%&'7"

'(0=&$%&'"&"1*(.-%('"/R$'D"!"+&*)/.(".&''&'"'&A+&$%('"9"1*]8#+(".(")($'-+#.(*"

R$/0"&"/">/Q*#)/L@("$("1/2'"&$=(0=&">*&E-&$%&+&$%&"/"yR$/0#`/L@(z".&"1*(.-%('")(+"

Q/#8/" '(R'%#)/L@(" &" #$%&$'#./.&" %&)$(0]A#)/" B+/#'" +&*)/.(0]A#)/K" )(+" Q/'&" &+"

+/%9*#/'51*#+/'"#+1(*%/./'7")(+"/0A-+/'"&8)&L\&'"#+1(*%/$%&'7")(+(")('+9%#)('D

O segmento de produtos e preparados químicos diversos engloba um número grande 

de produtos, como adesivos e selantes (colas), explosivos, aditivos de uso industrial 

(compostos químicos utilizados como auxiliares de processo ou de performance do 

1*(.-%("R$/0"&+".#=&*'/'"#$.^'%*#/'K7"&8%*/%('".&"1*(.-%('"/*(+b%#)('"$/%-*/#'7"*&'#$(#-

des, óleos essenciais, catalisadores (para a indústria química, em geral, para aceleração 

./'"*&/L\&'"E-2+#)/'K7"/09+".&"+-#%('"(-%*('"1*(.-%('"B>(%(A*bR)('7"%#$%/'".&"&')*&-

ver, tratamento de óleos por processos químicos etc.). O segmento contempla uma in-

R$#./.&".&"1*(.-%('7")(+"+&*)/.('"+-#%/'"=&`&'"1-0=&*#`/.('7"+/'"/0A-$'")(+">(*%&"

presença de multinacionais, como nos aditivos de uso industrial (caso da Ajinomoto), 

./"+&'+/">(*+/"E-&"&+"/.&'#=('"&"'&0/$%&'7"&+Q(*/")/'('")(+("(".('"10/'%#R)/$%&'"

contem com a presença de empresas nacionais tradicionais, como Elekeiroz, que pro-

duz ftalato de dibutila, ftalato de octila etc., em nichos quase monopolistas, e empresas 

)(+("/"V&%*(+7">/Q*#)/$%&".&"/$#.*#.(">%b0#)("&"10/'%#R)/$%&'D""

Produção química brasileira

O valor bruto da produção industrial de químicos no Brasil chegou ao valor de  

nf"IO3"Q#0G\&'"$("/$(".&"344J"dVcU5cXiT"B344NKhD"T$%*&"('"'&A+&$%('"./"#$.^'-

tria química, destaca-se a produção em valor dos produtos químicos orgânicos, 

resinas e elastômeros, produtos químicos inorgânicos e farmacêuticos, conforme 

pode ser observado na Tabela 1 do Anexo.9 

9  Os dados de produção industrial foram retirados da PIA-Empresa e correspondem ao valor bruto da produção 
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U"1/*%#*"./".9)/./".&"I6647"E-/$.("./"/Q&*%-*/"./"&)($(+#/"Q*/'#0&#*/7"/"#$.^'%*#/"

E-2+#)/"1/''(-"1(*"#+1(*%/$%&"+-./$L/"$/")(+1('#L@("./"1*(.-L@(D"!"i*bR)("["

evidencia a participação relativa dos segmentos que compõem a indústria química, 

com aumento da participação relativa dos segmentos de resinas e elastômeros, 

produtos inorgânicos, orgânicos e defensivos, em detrimento da participação das 

RQ*/'"/*%#R)#/#'"&"'#$%9%#)/'7".&%&*A&$%&'"&"1&*>-+/*#/"&".#=&*'('D"F/Q&"(Q'&*=/*"

que a expansão recente da agricultura brasileira tem impulsionado a produção de 

defensivos e fertilizantes, importantes insumos agrícolas, embora sem produção 

0()/0".&"'-/'"+/%9*#/'51*#+/'7"E-&"1&*+/$&)&"&+"$2=&#'"*&0/%#=/+&$%&"+(.&'%('D"

GRÁFICO 4: PRODUÇÃO QUÍMICA BRASILEIRA, POR SEGMENTO (1996 E 2007 )
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da PIA/IBGE.

T+"$2=&0"+/#'".&'/A*&A/.(7"9"1(''2=&0"=#'-/0#`/*"('"A*-1('"+/#'"*&1*&'&$%/%#-

vos de cada segmento. No segmento de resinas e elastômeros, a produção de 

resinas termoplásticas (83% da produção do segmento, em 2007) tem tido cres-

)&$%&".&'%/E-&"$/"1*(.-L@(".(+9'%#)/".&"1*(.-%('"E-2+#)('7"("E-&"&0&=(-"'-/"

industrial, dado pela soma de vendas de produtos e serviços industriais (receita líquida industrial), variação 

dos estoques dos produtos acabados e em elaboração e produção própria realizada para o ativo imobilizado. 

No entanto, objetivando assegurar o sigilo das informações individualizadas dos informantes da pesquisa, são 

adotadas regras na divulgação de resultados (quando para um determinado detalhamento da atividade indus-

trial existe apenas um ou dois informantes, as informações correspondentes estão assinaladas com x, de modo 

que os valores apresentados na pesquisa podem estar subestimados e inferiores aos efetivamente realizados, 

1*(Q0&+/"E-&"'&"/A*/=/"$/"+&.#./"&+"E-&"9"+/#'".&'/A*&A/.("("%*/%/+&$%("./"#$>(*+/L@(KD
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participação de 11% do total produzido pela indústria como um todo, em 1996, 

para 12%, em 2002, e 15%, em 2007 (Tabela 1 do Anexo), tornando-o líder na 

1*(.-L@("./" #$.^'%*#/" E-2+#)/D" Z#%-/L@(" #$=&*'/" 9" =&*#R)/./" $(" )/'(" .(" '&A-

mento de produtos farmacêuticos, que perdeu participação ao longo das duas 

.9)/./'7"&+Q(*/"/#$./"'&"'#%-&"&$%*&"('"E-/%*("1*#$)#1/#'D"!"1*#$)#1/0"A*-1(7".&"

medicamentos de uso humano, destacava-se como o mais importante em 1996, 

representando 18% da produção total química, mas sua participação reduziu-se 

para 14% em 2007 (Tabela 1 do Anexo). 

V(*"R+7"$("'&A+&$%(".&"1*(.-%('"#$(*Aa$#)('7"/"1/*%#)#1/L@(".('">&*%#0#`/$%&'">('>/-

tados, nitrogenados e potássicos passou de 7% para 12% (Tabela 1 do Anexo). A am-

10#/L@("./"1*(.-L@(".(+9'%#)/".&">&*%#0#`/$%&'"9".&)(**&$%&"./"&81/$'@("./"1*(.-L@("

agrícola, mas ainda em níveis bastante inferiores ao crescimento da demanda, confor-

me será visto adiante. Cabe destacar, ainda, o segmento de produtos orgânicos (14%, 

em 1996; 16%, em 2007), embora sem destaque para nenhum grupo em especial.

 Desempenho recente e impactos da crise econômica 

A recente crise econômica afetou fortemente as empresas químicas no plano 

mundial, levando a cortes na produção, queda de lucros, hibernação ou fecha-

+&$%(".&R$#%#=(".&"-$#./.&'"1*(.-%#=/'"&"/.#/+&$%(".&" #$=&'%#+&$%('D"!*#-

A#$/./" $('"+&*)/.('"R$/$)&#*(" &" #+(Q#0#b*#(" ./'" &)($(+#/'" .&'&$=(0=#./'7"

atingidas de forma intensa e direta, a crise propagou-se de forma rápida pelo 

mundo. Mas seus efeitos foram mais discretos e indiretos sobre economias em 

.&'&$=(0=#+&$%(7"1/*%#)-0/*+&$%&"$/"U+9*#)/"l/%#$/"&"$/"{'#/7"Q/'#)/+&$%&"

1(*"+&#(".('")/$/#'".&")($%bA#(".(")(+9*)#("#$%&*$/)#($/0"&".("R$/$)#/+&$%("

externo. Perdas com derivativos ocorreram no caso de algumas empresas de 

economias emergentes, mas sem impactos comparáveis sobre seus mercados 

.&")*9.#%("&"'&+")(0/1'(".&"#$'%#%-#L\&'"R$/$)&#*/'"#+1(*%/$%&'7")(+("()(**&-"

nos países desenvolvidos.
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No caso da economia brasileira, o contágio se deu por duas vias. De um lado, 

/("/>&%/*" '&*#/+&$%&"&+1*&'/'".&" '&%(*&'")(+">(*%&"=#9'"&81(*%/.(*7"1*(.-`#-"

#+1/)%('" 1&0(" &>&#%(" +-0%#10#)/.(*" ./" *&%*/L@(" .(" )(+9*)#(" +-$.#/0" '(Q*&" /"

&)($(+#/".(+9'%#)/D"P("&$%/$%(7" &''&" #+1/)%(" >(#"+(.&*/.("&+" >/)&"./"+&-

nor importância relativa das exportações no PIB. De outro lado, a redução do 

R$/$)#/+&$%("?'"/%#=#./.&'"1*(.-%#=/'"1&0/"1&*./"./'"0#$G/'".&")*9.#%("&8%&*$/'"

/%#$A#-".&">(*+/"#+&.#/%/"'&%(*&'"&"&+1*&'/'">(*%&+&$%&".&1&$.&$%&'".&")*9.#%("

externo, o que foi compensado pela reação rápida do governo federal, com corte 

de juros, medidas de natureza tributária e, particularmente, pelo ativo e estrutu-

*/.("'&%(*"R$/$)&#*("1^Q0#)(D

De fato, os canais de contágio explicam em grande medida o impacto moderado 

da crise econômica internacional sobre a indústria química brasileira. Predo-

+#$/$%&+&$%&" =(0%/./" 1/*/" ("+&*)/.(" .(+9'%#)(7" )(+" 1/*%#)#1/L@(" *&.-`#./"

de vendas externas, a produção química brasileira manteve-se relativamente 

resguardada dos maiores impactos da crise global. Diferenciou-se, nesse sen-

tido, de outras indústrias, inclusive do grupo de insumos básicos, orientadas 

1/*/"&81(*%/L@(D"!"#+1/)%(">(#"%/+Q9+"+&$('"#$%&$'(".("E-&"("1&*)&Q#.("1&0/"

indústria química mundial, sobretudo a europeia, a norte-americana e a japone-

sa, onde atingiu empresas seculares, resultando em cortes de produção, fecha-

mento de unidades e problemas de solvência, mormente no caso da produção de  

commodities"BE-2+#)('"(*Aa$#)('7"10b'%#)('"&"RQ*/'"'#$%9%#)/'K7"&+">/)&".('"/0%('"

níveis dos estoques quando da eclosão da crise, da queda brusca de preços e do 

declínio das vendas nos setores da construção, bens duráveis (inclusive automó-

veis) e eletrônicos.

Na indústria química brasileira, os piores resultados estiveram concentrados 

&$%*&".&`&+Q*(".&"344N"&"("1*#+&#*(" %*#+&'%*&".&"3446" Bi*bR)(";KD" c''("R)/"

evidenciado pela forte queda do nível de utilização de capacidade do segmento 

de produtos químicos de uso industrial, que chegou ao ponto mais baixo em 

janeiro de 2009, com 64% (em novembro e dezembro de 2008 foram de  80% e 

65%, respectivamente).!No caso dos índices de produção física e vendas inter-

nas, calculados pela Abiquim (2009b), os pontos mais baixos foram registrados 

nos meses de dezembro de 2008 e janeiro de 2009, da mesma forma que o índice 
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de preços da indústria química. Cabe destacar a inversão desse índice a partir 

.("+_'".&"C-0G(".&"34467"E-&"*&W&%&"/"*&%(+/./"/')&$.&$%&".("1*&L("./"$/>%/7"

iniciada em março de 2009, mas que apenas a partir da metade do ano foi capaz 

de permitir a recomposição de margens.

 GRÁFICO 5: PRODUÇÃO INDUSTRIAL (DEZ. 1998-DEZ.2009) Nº ÍNDICE – PRODUÇÃO FÍSICA (2002=100)

         3.14 Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza         3.15 Outros produtos químicos
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da PIM/IBGE.

No caso da petroquímica, principal segmento da indústria química brasileira, a 

emergência da crise ocorreu no momento em que a indústria se encontrava com 

elevados níveis de estoques,10"("E-&"0&=(-"?"E-&./"'-Q'&E-&$%&".("$2=&0".&"-%#0#`/-

ção a 55% da capacidade instalada (dezembro de 2008), ao lado da forte queda de 

preços (realinhamento seguindo a referência internacional). O aumento das vendas 

externas (que passaram a 40%-50% das vendas totais),11 favorecido pelo câmbio, 

possibilitou a regularização dos estoques em janeiro e fevereiro de 2009, com a 

recuperação do mercado interno apenas no segundo trimestre de 2009. No entanto, 

a continuidade da queda de preços dos produtos petroquímicos implicou a redução 

da receita líquida das empresas no primeiro semestre do ano (frente a 2008).

10 O alto nível de estoques foi decorrência do acelerado crescimento da demanda e da alta de preços das commodities,

&+"-+")&$b*#(".&"/+10/".#'1($#Q#0#./.&".&"R$/$)#/+&$%('D"
11 De acordo com os dados da Abiquim (2009b), a participação das exportações no consumo aparente nacional 

'-Q#-"N;76<"$('"1*#+&#*('"$(=&"+&'&'".&"34467"#$.#)/$.("E-&"1/*)&0/"#$9.#%/"./"1*(.-L@(">(#"B)($C-$%-*/0-

mente) destinada para o mercado externo.
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Em 2009, a produção brasileira de produtos químicos!registrou pequena amplia-

ção (+3,5%) em relação a 2008, embora com queda das vendas ao mercado in-

terno (-9,0%) e grau de utilização de capacidade de 81%, similar ao ano anterior. 

!"1&*2(.(")*2%#)(")(**&'1($.&-"/("R+".&"344N"&"#$2)#(".&"34467"+/'"Cb"$("#$2)#("

.("^0%#+("%*#+&'%*&".&"3446"1*/%#)/+&$%&"G/=#/"*&%(*$/.("/("1/%/+/*"1*95)*#'&"

dUQ#E-#+"B3446QKhD"U"*&%(+/./"&)($,+#)/"&'%&=&">(*%&+&$%&"/%*&0/./"?'"+&.#-

das anticíclicas de política econômica para setores altamente demandantes de 

1*(.-%('"E-2+#)('7")(+("/-%(+(Q#02'%#)(7"&0&%*(.(+9'%#)('"&")($'%*-L@(7"/09+"

./".&'%#$/L@(".&"+/#(*"1/*)&0/"./"1*(.-L@("1/*/"=&$./'"&8%&*$/'7")(+"=#'%/'"?"

redução de estoques e compensação da queda nas vendas internas.

Balança comercial e consumo aparente nacional: o desafio da 

indústria química brasileira 

U"#$.^'%*#/"E-2+#)/"9"-+/"./'"1*#$)#1/#'"*&'1($'b=&#'"1&0('".&'&E-#02Q*#('"./"

Q/0/$L/" )(+&*)#/07" 1(#'" (" '&%(*" /1*&'&$%/".9R)#%'" )*&')&$%&'" &"1&*'#'%&$%&'D"!"

&0&=/.("&")*&')&$%&".9R)#%")(+&*)#/0".&"1*(.-%('"E-2+#)('".("1/2'")($)&$%*/5'&"

nos segmentos de produtos químicos orgânicos, farmacêuticos e inorgânicos, 

E-&"*&'1($.&*/+7"&+"+9.#/7"1(*"N;<".(".9R)#%"E-2+#)("$('"^0%#+('"%*_'"/$('D

T+"34467"(".9R)#%"./"Q/0/$L/")(+&*)#/0".&"1*(.-%('"E-2+#)('">(#".&"eZf"I;7J"

bilhões (-32,3%, comparado com 2008), resultado de US$ 26,1 bilhões em im-

portações (20,5% das importações totais do país) e US$ 10,4 bilhões em expor-

tações (6,8% das exportações totais do país), segundo Abiquim (2010).12 No 

entanto, 2009 foi um ano atípico em função da crise econômica, com redução 

.(".9R)#%"&+">-$L@(".('"&>&#%('"'(Q*&"/".&+/$./"&"1*&L('"$("+&*)/.("#$%&*$/-

)#($/0D"j#'%(*#)/+&$%&7"/"%&$._$)#/"%&+"'#.(".&".9R)#%'")*&')&$%&'"Bi*bR)("OK7"

fruto de importações ascendentes que apresentam elevada elasticidade com o 

VcX"B#$.-'%*#/0"(-"/A*2)(0/K7"/09+"./"#$W-_$)#/".&"1*&L('"&".(")a+Q#(D

12  Foram importadas 21,9 milhões de toneladas de produtos químicos (-21,5% frente a 2008) e exportadas 

11,9 milhões de toneladas (+15%).
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GRÁFICO 6: BALANÇA COMERCIAL DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA (1991-2009)
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Fonte: Abiquim (2010).

!'"./.('"#$.#)/+"E-&./"&81*&''#=/".(".9R)#%"&+"34467"1-8/.("1&0('">&*%#0#`/$%&'"

(em virtude do forte impacto da crise sobre o setor agrícola, em face da situação de 

&0&=/.2''#+('"&'%(E-&'"E-/$.("./"&)0('@("./")*#'&7".("&$)-*%/+&$%(".(")*9.#%(7"

da queda da cotação de diversas commodities agrícolas e consequente retração do 

1*(.-%(" /A*2)(0/7" /09+" ./'" )(%/L\&'" #$%&*$/)#($/#'" .&" >&*%#0#`/$%&'K7" Q&+" )(+("

pelos produtos químicos orgânicos (em grande medida, pela redução conjuntural 

de preços para desova dos elevados estoques de ofertantes internacionais, mais 

duramente atingidos pela crise do que as próprias empresas químicas brasileiras). 

Um caso particular, entretanto,!9"(".('"1*(.-%('">/*+/)_-%#)('7"+/#'"#$&0b'%#)('"

em relação ao PIB, tendo em vista a inelasticidade relativa de sua demanda frente 

?"*&$./"Bi*bR)("JKD"

Em 2009, o principal item importado foi o segmento de intermediários para ferti-

lizantes, da ordem de US$ 3,9 bilhões (-58%) e 11,2 milhões de toneladas (-29%). 

As importações de resinas termoplásticas, que totalizaram US$ 2,3 bilhões  

BI7;"+#0G@(".&"%($&0/./'K7"()-1/*/+"/"'&A-$./"1('#L@(D"U'"*&'#$/'"%/+Q9+"'@("("

principal item da pauta de exportações, tendo somado US$ 1,7 bilhão (+13%) e 1,5 

+#0G@(".&"%($&0/./'"BMJ[<KD"S(#"&''&"/-+&$%("$/'"&81(*%/L\&'"E-&"1(''#Q#0#%(-"?'"

empresas enfrentar a retração da demanda interna, no momento em que estavam 

com níveis elevadíssimos de estoques, mas com queda da cotação internacional 
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dos produtos. O segundo item de exportação foi o segmento de aditivos de uso 

#$.-'%*#/07"E-&"'(+(-"eZf"O64"+#0G\&'"&"[J:"+#0"%($&0/./'"dUQ#E-#+"B34I4/KhD"

Para uma análise mais completa da balança comercial química, foi conside-

rada a composição das exportações e importações em 2007 e 2008, em valor 

Bi*bR)('"N"&"6KD

GRÁFICO 7: DÉFICT COMERCIAL DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA POR SEGMENTO (2007-2009)*
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de Abiquim (2008a e 2009c).

* Janeiro a outubro de 2009.

GRÁFICO 8: BALANÇA COMERCIAL QUÍMICA BRASILEIRA POR SEGMENTO (2007)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de Abiquim (2008a e 2009c).
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GRÁFICO 9: BALANÇA COMERCIAL QUÍMICA BRASILEIRA POR SEGMENTO (2008)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de Abiquim (2008a e 2009c).

U")($)0-'@("9".&"E-&"&81(*%/+('"*&'#$/'"&"&0/'%,+&*('"B*&'#$/'"%&*+(10b'%#)/'K7"

com 12% do total em 2008, produtos e preparados químicos diversos, particular-

mente aditivos de uso industrial (8% do total em 2008), e alguns produtos orgâni-

)('"BN<"&+"344NK"&"#$(*Aa$#)('"B33<"&+"344NK7")0/''#R)/.('")(+("y(-%*('z7"$@("

1/''2=&#'7"1(*%/$%(7".&" #.&$%#R)/L@(")0/*/D"V(*"(-%*(" 0/.(7" #+1(*%/+('" #$%&*+&-

.#b*#('"1/*/">&*%#0#`/$%&'"B3O<".("%(%/07"&+"344NK7"/09+".&"+&.#)/+&$%('".&"-'("

humano (9% do total), outros produtos orgânicos (8%) e resinas termoplásticas 

BN<K7"1(''#=&0+&$%&"1(*".9R)#%".&"(>&*%/".&"/0A-+"%#1("&'1&)2R)("&7"+/#'"1*(=/-

velmente, por questão de cotação de preço e taxa de câmbio. A importância das 

#+1(*%/L\&'".&">&*%#0#`/$%&'"9"/#$./"+/#'")0/*/"'&">(*&+")($'#.&*/./'"&+"=(0-+&D"

Quase 80% do volume importado em 2007 e 2008 foi relativo a produtos inorgâ-

nicos, sobressaindo os intermediários para fertilizantes, produtos de baixo valor 

unitário importados em grandes quantidades.

U".&1&$._$)#/"./" #+1(*%/L@(".&" #$%&*+&.#b*#('"1/*/" >&*%#0#`/$%&'"9".&"$/%-*&`/"

estrutural, decorrente da expansão da demanda pelo crescimento agrícola em ní-

=&#'"+-#%("'-1&*#(*&'"?"(>&*%/".(+9'%#)/7"&+"=#*%-.&"./"/-'_$)#/".&"#$=&'%#+&$%('"

&81*&''#=('D"P(")/'("./'"RQ*/'7"9"("*&'-0%/.("./".&'/%#=/L@(".&"10/$%/'"0()/#'D"P("

)/'(".('"1*(.-%('"E-2+#)('"(*Aa$#)('7"/09+"./"#$&8#'%_$)#/".&"1*(.-L@("0()/0".&"

.#=&*'('"1*(.-%('7"Gb"0#+#%/L\&'"B)($C-$%-*/#'K"?"/+10#/L@("./"(>&*%/".&"1*(.-%('7"
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)(+("('"1&%*(E-2+#)('7"1&0/"#$'-R)#_$)#/".&".#'1($#Q#0#./.&".&"+/%9*#/'51*#+/'"

ou obstáculos decorrentes de entraves societários que limitaram os investimentos 

.&"&81/$'@(".&")/1/)#./.&"/%9"('"&'>(*L('"*&)&$%&'".&")($'(0#./L@(".("'&A+&$-

%("dX/'%('"B3446KhD"V(*"R+7")/Q&"/A*&A/*"/'1&)%('".&"1*&L('"&")a+Q#(7"$(")/'("

de commodities, como as resinas termoplásticas, que afetaram tanto importações 

quanto exportações em diversos momentos. 

Consumo aparente nacional da indústria química brasileira

O aumento das importações brasileiras de produtos químicos, particularmente nos 

segmentos mencionados, tem resultado em participação crescente das importações 

no consumo aparente nacional da indústria química, conforme evidenciado por 

um conjunto de produtos selecionados acompanhados pela Abiquim (Tabela 3). 

Y&'%/)/+5'&"('"#$%&*+&.#b*#('"1/*/"RQ*/'"'#$%9%#)/'7"1/*/"10b'%#)('7"&0/'%,+&*('"&"

>&*%#0#`/$%&'"&"/%9"+&'+("/'"*&'#$/'"%&*+(10b'%#)/'D"

mUXTlU":p"VUnmcFcVUq|!"VTnFTPmeUl"YUZ"ctV!nmUqrTZ"P!"F!PZet!"UVUnTPmT"PUFc!PUl}"
DE PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL

1990 1994 1998 2002 2006 2007 2008

Cloro e álcalis 6 3 7 17 19 22 25

Intermediários para fertilizantes 12 25 30 33 33 40 37

Produtos petroquímicos básicos 1 0 2 3 1 1 1

Intermediários para plásticos 3 7 10 10 11 13 19

Intermediários para resinas termofixas 6 6 6 7 4 3 4

Intermediários para fibras sintéticas 6 11 10 8 8 45 52

Solventes industriais 15 15 19 24 22 24 26

Resinas termoplásticas 4 9 18 17 16 16 22

Resinas termofixas 3 4 3 1 2 2 2

Elastômeros 5 13 18 15 27 28 n.d.

Fonte: Abiquim (2008c).

* CAN = Produção + Importação - Vendas Externas
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!'"#$=&'%#+&$%('"#$'-R)#&$%&'"$/"1&%*(E-2+#)/7"C-$%/+&$%&")(+"E-&'%\&'")($C-$%-*/#'7"

ligadas a preços internacionais e ao câmbio, em momentos de expansão da demanda 

#$%&*$/7"&810#)/+"/"$&)&''#./.&".&")(+10&+&$%/L@("./"1*(.-L@(".(+9'%#)/"1(*"#+1(*-

tações, resultando no aumento de sua participação no consumo aparente nacional. 

No conjunto de 10 segmentos analisados pela Abiquim, houve aumento expressivo 

da participação percentual das importações no consumo aparente nacional em sete 

'&A+&$%('7")(+".&'%/E-&"1/*/"#$%&*+&.#b*#('"1/*/"RQ*/'"'#$%9%#)/'7"#$%&*+&.#b*#('"

1/*/"10b'%#)('7"#$%&*+&.#b*#('"1/*/">&*%#0#`/$%&'7")0(*("&"b0)/0#'"&"/%9"+&'+("*&'#$/'"

termoplásticas, em que o país conta com importante parque industrial instalado. A 

&8)&L@("R)(-"1(*")($%/".('"'&A+&$%('".&"1&%*(E-2+#)('"Qb'#)('7"*&'#$/'"%&*+(R-

xas e intermediários para produção dessas resinas. 

Importantes segmentos da indústria química brasileira não tiveram a mesma sorte da 

1&%*(E-2+#)/"$("&$>*&$%/+&$%(".('".&'/R('"#+1('%('"1&0/"/Q&*%-*/"&"1&0/"1*#=/%#`/-

L@("/"1/*%#*"./".9)/./".&"I6647"("E-&"*&'-0%(-"&+"1*()&''('".&".&'$/)#($/0#`/L@(7"

desindustrialização e desintegração das cadeias produtivas. Em segmentos como inter-

+&.#b*#('"1/*/">&*%#0#`/$%&'"&"+/%9*#/'51*#+/'"1/*/"RQ*/'"'#$%9%#)/'7"/"1*(.-L@("0()/0"

acabou remanejada para outras partes do mundo dentro da lógica global de atuação das 

empresas multinacionais que dominam importantes segmentos da química. Em outros 

)/'('7")(+("E-2+#)/"R$/7"+/%9*#/'51*#+/'">-$./+&$%/#'"$/"1*(.-L@(".&"+&.#)/+&$-

tos e defensivos agrícolas, nunca chegou a ser montada no país uma base produtiva 

&81*&''#=/7"&"/"E-&"&8#'%#/"%/+Q9+"1/''(-"1(*"-+"1*()&''(".&".&'#$.-'%*#/0#`/L@(D"

V(*"R+7"1*(.-%('"E-2+#)('".&*#=/.('".&"+/%9*#/'51*#+/'"/0%&*$/%#=/'"/('".&*#=/.('"

do petróleo e gás natural, como os produtos de alcoolquímica, que no passado tive-

ram relevância, acabaram tendo unidades industriais locais desativadas em função da 

predominância da rota petroquímica! (diante da ampla disponibilidade mundial das 

+/%9*#/'51*#+/'">]''&#'"&".(")($%2$-("/1&*>&#L(/+&$%(".&''/'"*(%/'"%&)$(0]A#)/'KD

U"R+".&"/$/0#'/*"&''/"1/*%#)#1/L@("1/*/"-+")($C-$%("+/#(*".&"1*(.-%('7">(#")/0-

culado o consumo aparente nacional (CAN) com base nos dados de produção da 

VcU5cXiT"&"$('"./.('".("U0#)&w&Q7"'(+/$.("?"1*(.-L@("$/)#($/0"/'"#+1(*%/L\&'"

e deduzindo o valor das exportações. A participação das importações no CAN, por 

'&A+&$%("./"#$.^'%*#/"E-2+#)/7"&+"I66O7"3443"&"344J7")($'%/".("i*bR)("I4D"



169

IN
D

Ú
ST

R
IA

 Q
U

ÍM
IC

A

PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO 2010-2013

A participação percentual das importações sobre o consumo aparente nacional da 

fabricação de intermediários para fertilizantes elevou-se no período, passando de 

;:<7"&+"I66O7"1/*/"JI<7"&+"344J"Bi*bR)("IIKD"Y/"+&'+/">(*+/7"/'"#+1(*%/L\&'"

.&"1*(.-%('">/*+(E-2+#)('"%/+Q9+"/+10#/*/+"'-/"1/*%#)#1/L@("$("FUP7"1/''/$.("

.&"NO<7"&+"I66O7"1/*/"1*/%#)/+&$%&"I44<7"&+"344J"Bi*bR)(I3KD"!-%*('"'&A+&$-

%('"E-&"%/+Q9+"/1*&'&$%/+"&0&=/./"1/*%#)#1/L@("./'"#+1(*%/L\&'"$("FUP"'@("('"

'&A-#$%&'p">/Q*#)/L@(".&"#$'&%#)#./'"B;N<K"&">-$A#)#./'"BO3<K"&">/Q*#)/L@(".&"RQ*/'7"

R('7")/Q('"&"R0/+&$%('")($%2$-('"/*%#R)#/#'"&"'#$%9%#)('"B;6<7"&+"344JKD

in{ScF!"I4p"VUnmcFcVUq|!"VTnFTPmeUl"YUZ"ctV!nmUqrTZ"~eHtcFUZ"XnUZclTcnUZ
NO CONSUMO APARENTE NACIONAL (1996, 2002 E 2007)

1996 2002 2007

            Produtos inorgânicos         Produtos orgânicos         Resinas e elastômeros         Fibras art. e sint.

        Farmacêutica        Defensivos agrícolas        Detergentes e perfumaria        Tintas e afins        Diversos
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Aliceweb e PIA-IBGE 2008.

GRÁFICO 11: QUÍMICOS INORGÂNICOS –"<"ctV!nmUqrTZsFUP"BI66O7"3443"T"344JK

1996 2002 2007

            Produtos inorgânicos         Cloro e álcalis         Intermediários para fertilizantes         

        Fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos        Gases industriais        Outros inorgânicos        
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Sistema Alice-MDIC/Secex e PIA-IBGE 2008. 
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GRÁFICO 12: FARMACÊUTICA –"<"ctV!nmUqrTZsFUP"BI66O7"34437"344JK

1996 2002 2007

            Farmacêutica         Farmoquímicos         Medicamentos de uso humano         

        Medicamentos de uso veterinário        Materiais de usos médico, hosp. e odont.        
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Sistema Alice-MDIC/Secex e PIA-IBGE 2008. 

OS PRINCIPAIS DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO  
SEGMENTO PETROQUÍMICO E NO DE FERTILIZANTES

U"1&%*(E-2+#)/"9"("1*#$)#1/0"'&A+&$%("./"#$.^'%*#/"E-2+#)/"$("1/2'"&+"%&*+('".&"

1/*%#)#1/L@("$/"1*(.-L@("&"$(" >/%-*/+&$%(" %(%/0"./" #$.^'%*#/7" /09+".&"'&*"/E-&0&"

em que o país tem posição mais confortável na balança comercial – salvo em situa-

L\&'")($C-$%-*/#'"$/'"E-/#'".9R)#%'"&=&$%-/#'".&)(**&+".&"E-&'%\&'")(+("1*&L('"&"

)a+Q#("k7"%/+Q9+"1&0/")/1/)#./.&"&81(*%/.(*/"/.E-#*#./D"

Ao contrário, segmentos como fertilizantes, produtos farmacêuticos e um conjun-

to amplo e atomizado de produtos químicos orgânicos e inorgânicos variados são 

'-1*#.('"1(*"#+1(*%/L\&'"&"'@("('"1*#$)#1/#'"*&'1($'b=&#'"1&0(".9R)#%")(+&*)#/0"

da indústria!(Tabela 4). 
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TABELA 4: PRINCIPAIS SEGMENTOS RESPONSÁVEIS PELO DÉFICIT COMERCIAL DA INDÚSTRIA QUÍMICA (2008)

  Segmentos/grupos 
Déficit em valor (2008) Déficit em volume (2008)

(US$ milhão) % do déficit 
em valor (mil t) % do déficit 

em volume

Produtos  inorgânicos 9.014,5 39 15.336 87

     Intermediários para fertilizantes 9.156,1 39 15.605 89

Produtos  orgânicos 4.170,2 18 1.392 8

     Outros produtos químicos orgânicos 1.914,6 8 56 0

Resinas e elastômeros 2.210,1 10 843 5

     Resinas termoplásticas 1.480,5 6 655 4

Farmacêutica 5.109,1 22 56 0

     Princípios ativos 1.602,5 7 49 0

     Medicamentos para uso humano 2.818,9 12 8 0

Defensivos agrícolas       1.637,7 7 207 1

Déficit total da balança comercial de  
produtos químicos

23.196,3 100 17.612 100

Fonte: Elaboração própria, com base em dados de Abiquim (2008a; 2009c).

São esses os segmentos que, com as maiores taxas de crescimento projetadas para 

a economia brasileira nos próximos anos (de 5% ou mesmo 7%), pressionarão 

mais severamente a balança comercial, contribuindo para o aumento da vulne-

rabilidade externa do país. Tais segmentos demandam, portanto, investimentos 

expressivos para implantação e ampliação de capacidade produtiva, de modo a 

reverter o cenário atual. Nesse sentido, são os blocos da indústria que requerem 

maior atenção dos policy makers, seja pelo peso já alcançado pela produção na-

cional e as perspectivas de ampliação de exportações, como a petroquímica, seja 

pela importância potencialmente explosiva das importações no consumo nacional, 

como no caso dos fertilizantes e da farmacêutica. Dessa forma, exigem uma aná-

lise individualizada mais detalhada, que, entretanto, estará aqui focada exclusiva-

mente em petroquímica e fertilizantes, haja vista que a indústria farmacêutica já 

&'%b"'&$.("Q&$&R)#/./"1&0/"1(02%#)/"1^Q0#)/".#*&)#($/./"1/*/"(")(+10&8("./"'/^.&D
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Petroquímica

U"#$.^'%*#/"1&%*(E-2+#)/"'-*A#-"$("'9)-0("��")(+"/")($'(0#./L@(".("-'(".('".&*#-

vados de petróleo e gás natural na fabricação de produtos químicos orgânicos. É um 

caso típico de oligopólio concentrado, capital-intensivo e cada vez mais dependente 

.&"&0&=/.2''#+/'"&')/0/'".&"1*(.-L@(7")(+"#$=&'%#+&$%('"*&/0#`/.('"?">*&$%&"./".&-

manda que respondem por comportamentos cíclicos de preços e margens de lucro e, 

por que não dizer, de movimentos resultantes de reestruturação e consolidação.

Compreende uma ampla cadeia produtiva que inclui!("*&R$(".("1&%*]0&("&"("1*(-

cessamento do gás natural, dos quais parte a produção de petroquímicos básicos, 

#$%&*+&.#b*#('"&"R$/#'7"/0)/$L/$.("#$.^'%*#/'"+/#'"1*]8#+/'".(")($'-+#.(*"R$/07"

como a transformação de plásticos.

GRÁFICO 13: PRODUÇÃO MUNDIAL DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS

         América do Norte        América Latina        Europa        Oriente Médio e África        Ásia e Oceania

PRODUÇÃO MUNDIAL (2006): 318,9 milhões de t

26%

5%

23%7%

39%

Fonte: SRI apud Parolin(2008).

Atualmente, dois quintos da produção mundial de petroquímicos básicos per-

%&$)&+" ?" {'#/7" '&A-#./" 1&0/"U+9*#)/" .(" P(*%&" &" /" T-*(1/" Bi*bR)(" I:KD"U"

capacidade mundial de eteno, principal petroquímico básico e referência usual 

da indústria, foi de 130,8 milhões de t/a (2008), cabendo ainda aos Estados 

Unidos 22% desse total, seguido pela China, na segunda posição (8%), pelo 

Japão (6%) e pela Arábia Saudita (6%), que já desponta na quarta posição do 

ranking A0(Q/0"dUQ#E-#+"B34I4QKhD
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U"%&$._$)#/"?"/+10#/L@("./"1/*%#)#1/L@("./"{'#/"&".("!*#&$%&"t9.#(".&=&*b"'&*"

reforçada nos próximos anos em função dos expressivos investimentos de adição 

de capacidade na China, baseada na nafta, onde a representatividade do mercado 

.(+9'%#)(" %&+"&'%#+-0/.("/" #$'%/0/L@(".&"&+1*&'/'"$/)#($/#'"&+"1/*)&*#/")(+"

as líderes químicas mundiais. Os investimentos na petroquímica têm sido inseri-

dos nos planos quinquenais de investimento que estabeleceu a meta de adição de  

IN"+#0G\&'".&"%s/".&"&%&$(7"/%9"34I:7"&+"10/$%/'")(+"&')/0/'".&".(#'"+#0G\&'".&"

toneladas. Ainda assim, a manutenção do explosivo crescimento chinês deverá 

resultar na manutenção do país como importador líquido de petroquímicos. 

Y/"+&'+/">(*+/7"("!*#&$%&"t9.#(7"E-&"C-$%(")(+"/"{>*#)/"*&'1($.&"G(C&"1(*"/1&$/'"J<"

da produção global de petroquímicos básicos, deverá despontar como centro produtor em 

função dos expressivos investimentos em curso. Esses investimentos estão concentrados 

1*#$)#1/0+&$%&"$/"1*(.-L@(".&"(0&R$/'7"&+"+&A/)(+10&8('"1&%*(E-2+#)('"$/"U*bQ#/"

Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, em função da ampla disponibilidade e dos bai-

8('")-'%('".('".&*#=/.('".("Ab'"$/%-*/0"/''()#/.(7"/09+".&"-$#./.&'"/)&'']*#/'".&"

1*(1&$("C-$%("?'"*&R$/*#/'".&"1&%*]0&(D"!'"$(=('"1*(C&%('"'#A$#R)/*@("/"/.#L@(".&"$(=&"

+#0G\&'".&"%s/".&"&%&$("&"%/+Q9+"&'%@("'&$.(")($.-`#.('"1(*"+&#(".&"1/*)&*#/'"&$%*&"

líderes químicas e petrolíferas mundiais junto com empresas nacionais de petróleo. 

P('"+(0.&'"./"&'%*/%9A#/")G#$&'/7"E-&"&'%#+-0(-"/"1*(.-L@("0()/0".&"1*(.-%('"%*/$'-

>(*+/.('"10b'%#)('"B:;"+#0G\&'".&"%s/7"&+"344JK7"("!*#&$%&"t9.#("&'%b"$@("/1&$/'"

Q-')/$.("/"1*(.-L@("0()/0".&"1*(.-%('"1&%*(E-2+#)('7"+/'"%/+Q9+"&+1*&&$.&$.("

esforços agressivos com vistas a desenvolver uma indústria local de transformação 

10b'%#)/")(+"Q/'&"$/"A*/$.&".#'1($#Q#0#./.&".&"(0&R$/'"E-&"&+&*A#*b".('"#$=&'%#+&$-

%('"1&%*(E-2+#)('D"T''/"#$.^'%*#/"9"A&*/.(*/".&"&+1*&A('"&"1&*+#%#*b".#=&*'#R)/*"/"

economia da região, orientada principalmente para exportação e dentro da meta de 

participação de 25% da oferta mundial de plásticos, em 2014, com produtos mais 

'(R'%#)/.('7")(+"+/#(*"/A*&A/L@(".&"=/0(*"&"#$%&$'#./.&"%&)$(0]A#)/"E-&"('")G#$&'&'D"

P&''&"'&$%#.(7"/09+".(">(*$&)#+&$%(".&"*&'#$/'"/"1*&L('")(+1&%#%#=('7"&'%@("'&$.("

)($)&.#.('"#$)&$%#=('"R')/#'"&"R$/$)&#*('7")(+("%/+Q9+".#'1($#Q#0#./.&".&"#$>*/&'-

%*-%-*/7">/)#0#./.&'"0(A2'%#)/'7"%&**&$('"&"-%#0#./.&7")(+"=#'%/'"?"/%*/L@(".&"#$=&'%#.(*&'"

em transformados plásticos para parques industriais que estão sendo implantados.
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Com isso, as previsões indicam a tendência ao deslocamento da oferta (da Europa e 

.('"T'%/.('"e$#.('K"1/*/"/"{'#/"&"("!*#&$%&"t9.#(7"/Q*#$.("1&*'1&)%#=/'".&"%*/$'-

formação de antigas regiões líderes na produção petroquímica em importadores 

02E-#.('"dX/'%('"B3446KhD"T''/"%&$._$)#/">(#"*&>(*L/./")(+"/")*#'&".&"344N534467"

concentrada nos países desenvolvidos e que afetou duramente a indústria química 

europeia, norte-americana e japonesa. 

De fato, a crise agravou o quadro previsto de sobrecapacidade, com consequente 

ciclo de baixa de preços e margens, pelo forte impacto na demanda global por produ-

tos petroquímicos, principalmente da construção civil e da indústria automobilística. 

As tendências em curso foram reforçadas mesmo com algum atraso na adição de 

)/1/)#./.&"&"/$%&)#1/L@(".(">&)G/+&$%(".&"10/$%/'"+&$('"&R)#&$%&'"$/"T-*(1/"&"

nos Estados Unidos (Tabela 5). Tais tendências tiveram efeitos amplos e aparente-

mente irreversíveis no cenário petroquímico mundial e possivelmente darão origem 

a um novo ciclo de reestruturação global por meio de fusões e aquisições, haja vista 

('"&>&#%('"'(Q*&"('"Q/0/$L('".&"A*/$.&'"&+1*&'/'"E-2+#)/'"+-$.#/#'7"#$)0-#$.("/%9"

mesmo Dow e Basf. Movimentos recentes de aquisição de empresas foram observa-

dos em 2009, como o da canadense Nova Chemicals pela IPIC, empresa dos Emi-

*/.('"{*/Q&'"e$#.('7"/09+".&"$&A()#/L\&'"'(Q*&"&=&$%-/0"/E-#'#L@("./"l�($.&00"

X/'&00"B.-*/+&$%&"/%#$A#./"1&0/")*#'&7"%/0")(+("/"c$&('K"1&0/"#$.#/$/"n&0#/$)&7"/%9"/"

aquisição da americana Sunoco pela brasileira Braskem no início de 2010.  

mUXTlU";p"UmnUZ!Z""PU"TPmnUYU"YT"P!uU"FUVUFcYUYT"T"STFjUtTPm!"YT"VlUPmUZ"B3446K

Regiões Polietileno Polipropileno PVC
Atrasos de nova capacidade

Ásia 650 150 200

Índia 180 180

Europa 450

Oriente Médio 1.850 1.250

Total 2.950 1.580 380

Fechamento de plantas

Europa 610

EUA 217 328 1.590

Total 827 328 1.590

Fonte: Braskem.

A petroquímica brasileira, em termos da capacidade de produção de eteno, representou 

2,9% da produção mundial de 2008, mas algo superior a dois terços da produção total 

latino-americana, ocupando a primeira posição no ranking regional. Contudo, o porte 
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ainda relativamente reduzido e não integrado de suas empresas, herança do modelo da 

#+10/$%/L@("./"#$.^'%*#/7"&"/"*&.-`#./".#'1($#Q#0#./.&".&"+/%9*#/51*#+/"1&%*(E-2+#)/"

(nafta) foram os principais limitadores dos investimentos no período recente. 

A questão do porte das empresas foi enfrentada por meio de processos de reestrutu-

ração e consolidação empresarial que resultaram na emergência da Nova Braskem, 

parceria da Odebrecht e da Petrobras, em uma empresa de porte comparável  

ao padrão internacional. A Nova Braskem passou da posição de maior empresa  

latino-americana para uma posição relevante em todo o continente americano, a par-

tir da aquisição da brasileira Quattor13 e da americana Sunoco,14 em 2010 (Tabela 6).

U"P(=/"X*/'g&+"%&+"/#$./"(-%*('"1*(C&%('"$/"U+9*#)/"l/%#$/"Bu&$&`-&0/7"V&*-"

&7"+/#'"*&)&$%&+&$%&7"$("t98#)(7"1(*"+&#(".&"1/*)&*#/")(+"/"c.&'/7"1/*/"#$=&'%#-

mento de US$ 2,5 bilhões em complexo petroquímico com capacidade de produ-

ção de 1 milhão de t/a de eteno e três unidades de polietileno).

TABELA 6: POSIÇÃO ESTIMADA DA BRASKEM EM RESINAS (2010)

Ranking das Américas (mil t/a) Ranking global (mil t/a)
Nova Braskem 5.506 Lyondell Basell 10.762

Dow 5,239 Exxon Mobil 9.212

Lyondell Basell 4.362 Dow 9.088

Chevron Phillips 2.311 Sinopec 8.304

Shin Etsu 2.190 Ineos 7.290

Oxy 1.920 Formosa 7.060

Nova 1.780 Sabic 6.181

Westlake 1.605 Nova Braskem 5.305

Georgia Gulf 1.404 Total 4.624

Formosa 1.201 IPIC 4.482

Sunoco 1.159

Total 1.130

Ineos 1.030

Mexichem 722

Fonte: Valor (2010b).

13  Com a aquisição da Quattor, a produção de petroquímicos básicos e resinas passa a estar concentrada em uma 

única empresa, que tem como acionistas o grupo Odebrecht (participação prevista de 53,8%) e a Petrobras 

B[O73<K7"$(")/'("./"$@("/.&'@(".('"/)#($#'%/'"+#$(*#%b*#('"/("/-+&$%(".&")/1#%/0"/"'&*"1*(1('%(D"F/Q&"?"P(=/"

Braskem, hoje, a capacidade de produção de 3,7 milhões de t/a de eteno, 5,5 milhões de t/a de resinas, em 26 

unidades industriais, com faturamento de R$ 26 bilhões. A estatal brasileira do petróleo parece seguir, assim, 

("1/.*@("#$%&*$/)#($/0".&"#$%&A*/L@("/"C-'/$%&".&'.&"("1&%*]0&(7"/A*&A/$.("=/0(*"&".#=&*'#R)/$.("/"1*(.-L@(D"
14  O custo divulgado da aquisição teria sido de US$ 350 milhões, abrangendo três unidades de polipropileno 

com capacidade de 950 mil t/a e contrato de fornecimento de eteno pela Sunoco. Com isso, a Braskem passa 

a ter acesso ao mercado americano (cujo consumo de plásticos, em 2008, foi de 24 milhões de toneladas) e 

/">($%&'".&"+/%9*#/51*#+/"dValor Econômico"B34I4/KhD"
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U"E-&'%@(".("&E-/)#($/+&$%("./"(>&*%/".&"+/%9*#/51*#+/7"(Q'%b)-0("*&)&$%&"?"&8-

pansão dos investimentos petroquímicos, que resulta!na importação de cerca de um 

terço do consumo nacional (em 2007, a importação de nafta petroquímica foi de 

US$ 1,2 bilhão), vinha sendo enfrentada pela indústria por meio da busca de alterna-

tivas fósseis (implantação de unidade petroquímica da Rio Polímeros com base no 

Ab'"$/%-*/0"&"&81/$'@("./"1&%*(E-2+#)/"1/-0#'%/"1&0("&+1*&A(".&"Ab'".&"*&R$/*#/K7"

(-"+&'+("*&$(=b=&#'7")(+("("&%/$(07"/%9"("'-*A#+&$%(".("1*(C&%(".("F(+1&*CD"

O Comperj empregará parcela do petróleo pesado amplamente disponível no país 

B+/#'".&"N4<".("1&%*]0&("Q*/'#0&#*("9")(+1('%("1(*">*/L\&'"1&'/./'7")(+"1(-)/'"

>*/L\&'" 0&=&'7")(+("/"$/>%/K7"G(C&"&81(*%/.(")(+".&'bA#(7")(+("+/%9*#/51*#+/"

para produção de produtos petroquímicos de maior valor agregado, em unidade 

#$%&A*/./".&"*&R$(51&%*(E-2+#)/D15 Com o início de sua operação e a adição origi-

nalmente projetada de 1,3 milhão de t/a de eteno, a capacidade total de produção 

do país será de 5,1 milhões de t/a, que, com a provável participação da Braskem 

no empreendimento, em função da parceria com a Petrobras na aquisição da  

Quattor, irá melhorar substancialmente sua posição no ranking de produção de 

eteno, sendo só superada pela Dow e pela ExxonMobil.

U"1/*%#*".&"344N7"(")&$b*#("+-.(-D"U"V&%*(Q*/'".&R$#-"$(=('"#$=&'%#+&$%('"BeZf"[:"

Q#0G\&'K"1/*/"/+10#/L@("./")/1/)#./.&".&"*&R$("$/)#($/07"E-&"1/''/*b".&"I7N"+#0G@(".&"

Q/**#'".&"1&%*]0&("1(*".#/"BQ1.K7"/%-/0+&$%&7"1/*/":73"+#0G\&'7"/%9"34IO"B37;"+#0G\&'".&"

bpd, em 2013). Mais importante foram as perspectivas auspiciosas que emergiram da 

descoberta de enormes reservas potenciais de petróleo (compostas predominantemente 

1(*">*/L\&'"0&=&'K"&"Ab'"$/%-*/0"$/")/+/./".("1*95'/0"&+"bA-/'"-0%*/1*(>-$./'"$/"X/)#/"

.&"Z/$%('D"F/Q&"0&+Q*/*"E-&"&'%-.("./"UQ#E-#+7".("R+".&"344J7"/1($%/=/"1/*/".9R)#%"$/"

1*(.-L@(".&"$/>%/"$("1/2'".&"+/#'".&"3"Q#0G\&'".&"%s/"/%9"34I4"BI7N"Q#0G@(".&"%s/7"&+"34I;o"

(-"'&C/7"+&'+("/1]'"/"&$%*/./"&+"(1&*/L@("1*&=#'%/".("F(+1&*CK"dX/'%('"B3446KhD

O dinamismo da indústria petroquímica está cada vez mais atrelado ao con-

%*(0&" .&" >($%&'" .&"+/%9*#/'51*#+/'" B.#'1($#Q#0#./.&" &" )-'%(K" &" /(" /)&''(" /"

15  O investimento total do Comperj, inicialmente previsto em US$ 8,5 bilhões, engloba entre US$ 2,5 bilhões 

&"eZf":"Q#0G\&'"*&>&*&$%&'"?">/'&"1&%*(E-2+#)/"B:4<"/":;<".("%(%/0KD"U09+".&"I7:"+#0G@(".&"%s/".&"&%&$(7"

)($%&+10/"/"1*(.-L@(".&"N;4"+#0"%s/".&"1(0#&%#0&$('"&"#A-/0")/1/)#./.&".&"1(0#1*(1#0&$("dO Estado de S.

Paulo"B34I4KhD
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mercados, exigindo maiores escalas de planta e porte das empresas, bem 

como integração vertical. Essas forças parecem determinar a reestruturação 

em curso na indústria no plano mundial, inclusive das empresas brasilei-

*/'7")(+("/"X*/'g&+7"&+"E-&"('"&'>(*L('")(+"=#'%/'"?" #$%&*$/)#($/0#`/L@("

atrelam-se aos mesmos objetivos. 

F($%-.(7" (" )&$b*#(" #$%&*$/)#($/0" #+1\&"A*/$.&'" .&'/R('" ?" 1&%*(E-2+#)/" Q*/'#-

leira, em termos do aumento dos investimentos e da competitividade de toda a 

cadeia, por meio do fortalecimento do seu segmento mais frágil (transformados 

plásticos).!Essa constatação esteve presente quando da inclusão dos plásticos entre 

as prioridades da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), anunciada pelo 

governo federal em 2008. 

Nesse sentido, a mobilização de diversos instrumentos de política industrial, 

%/#'" )(+(" R$/$)#/+&$%('" .("XPYTZ7" &'%/*b" (*#&$%/./" 1/*/" /" /+10#/L@(" ./"

competitividade da cadeia petroquímica por meio do apoio simultâneo a inves-

timentos de modernização (substituição de máquinas, equipamentos e moldes 

obsoletos) e fortalecimento das empresas da indústria de transformados plás-

%#)('7")(+"=#'%/'"/"&$>*&$%/*"('".&'/R('"./'"+-./$L/'"&+")-*'("$("10/$("#$-

ternacional, ampliando exportações e a produção para o mercado interno, com 

1*(.-%('"+/#'" '(R'%#)/.('" E-&" #$)(*1(*&+"$(=/'" %&)$(0(A#/'" .&'&$=(0=#./'"

&+"1/*)&*#/"&$%*&"/"'&A-$./"&"/"%&*)&#*/"A&*/L\&'"1&%*(E-2+#)/'D"jb"-+"=/'%("

campo para aperfeiçoamento de produtos e inovações em novas aplicações de 

produtos, por meio de mudanças nas suas características físico-químicas, mis-

turas ou compostos para melhoria das propriedades dos polímeros. A agenda 

tecnológica do setor de plásticos considerada na PDP está voltada, nesse senti-

do, para o desenvolvimento de tecnologias de polímeros de fontes renováveis 

B1/*%#)-0/*+&$%&"/0)((0E-2+#)/K7"%&)$(0(A#/'".&"*&)-1&*/L@("&$&*A9%#)/".&"*&-

síduos sólidos e materiais plásticos avançados. 

U#$./"E-&7".&'.&"/".9)/./".&"I6N47"/"1&%*(E-2+#)/"+-$.#/07"&+"+&#("/("'&-"

próprio amadurecimento, apresente reduzido ritmo de inovações tecnológicas, 

E-&'%\&'"0#A/./'"?'"1&*'1&)%#=/'".&"&'A(%/+&$%("&"=(0/%#0#./.&"$('"1*&L('".("

petróleo, preocupações ambientais e restrições de natureza regulatória pare-



178

IN
D

Ú
ST

R
IA

 Q
U

ÍM
IC

A

PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO 2010-2013

)&+"#+1*#+#*"$(=("2+1&%("?"#$(=/L@(D"U'"#$#)#/%#=/'"*&)/&+"&+"#$=&'%#+&$-

tos em “química verde”, que têm sido o foco de grandes empresas químicas e 

petrolíferas do Ocidente, no sentido da busca de fontes renováveis e redução 

das emissões de carbono. 

As inovações na indústria petroquímica, particularmente no segmento de pe-

troquímicos básicos, envolvem o desenvolvimento de novas rotas de processo 

químico, orientadas, sobretudo, para a obtenção de vantagens de custo, via 

/+10#/L@(" .&" &')/0/'" B&)($(+#/" .&" &')/0/K" &s(-" &R)#_$)#/" &$&*A9%#)/D" T+"

+(+&$%('".&")*#'&"&"1(%&$)#/0"+-./$L/"$("1/.*@("&$&*A9%#)("+-$.#/07")(+("

ocorreu nas duas crises do petróleo, renascem as preocupações com a oferta 

.&"+/%9*#/'51*#+/'7" E-&" *&''-*A&+"/A(*/ acompanhadas de apreensões com 

o aquecimento global, dando lugar a um novo ciclo de inovações em uma 

#$.^'%*#/"E-&"1/*&)#/"%&*"/0)/$L/.("'-/"+/%-*#./.&"%&)$(0]A#)/D"U"#$'-R)#_$-

)#/"+-$.#/0".&"+/%9*#/'51*#+/'"1&%*(E-2+#)/'"=&+"#+1*#+#$.("+-./$L/'"$("

)&$b*#("A0(Q/0"&"./$.("$(=("2+1&%("?"#$(=/L@(7"%&$.(")(+(">()("1*#$)#1/0"/"

W&8#Q#0#./.&".&"+/%9*#/'51*#+/'7"#$)0-'#=&"./"yE-2+#)/"=&*.&zD

F($%-.(7" /'" .&')(Q&*%/'" .(" 1*95'/07" /(" /''&A-*/*" 1&*'1&)%#=/'" .&" /+10#/L@("

./"(>&*%/" .(+9'%#)/" .&"+/%9*#/'51*#+/'".&*#=/./'".&"1&%*]0&(" &" Ab'" $/%-*/07"

abrem um horizonte muito mais amplo para a petroquímica brasileira do que a 

condição de simples produtora de plásticos. É nesse segmento que promete ser 

#$%&$'/"/")(+1&%#L@(")(+"$(=('"&$%*/$%&'".("!*#&$%&"t9.#(")(+"#$)(+1/*b-

=&#'"=/$%/A&$'".&")-'%('7" )-C('".#+#$-%('"+&*)/.('".(+9'%#)('" '#A$#R)/*@("

-+/" /=/0/$)G&".&" &81(*%/L\&'" .&" 1(0#(0&R$/'" &" 10b'%#)('" $("+&*)/.(" #$%&*-

nacional. Isso coloca na agenda da indústria química brasileira a necessidade 

.&"'-/"/+10#/L@("&".#=&*'#R)/L@(".&"'&-"&')(1(7"'&C/"=(0%/./"1/*/"("+&*)/.("

.(+9'%#)(7"'&C/"1/*/"&81(*%/L\&'D"

jb"-+"/+10(")/+1(7"&$=(0=&$.(")/.&#/'"#$%&#*/'".&"1*(.-L@(7")(+("/".&"b)#.("

acrílico e derivados, como o projeto de investimento de complexo integrado in-

cluído no plano de investimentos da Petrobras, mas que ainda esbarra em limita-

ções, como o acesso a tecnologias. Quanto mais se caminha no sentido contrário 

?"1*(.-L@(".&"'#+10&'"commodities, na direção de produtos de maior intensidade 
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%&)$(0]A#)/"&"/A*&A/L@(".&"=/0(*"B%&$.(")(+(")/'("&8%*&+("/"E-2+#)/"R$/K7"/'"

.#R)-0./.&'"1/''/*@("/"*&'#.#*")/./"=&`"+/#'"$/"E-&'%@(".("/)&''("/"%&)$(0(A#/'7"

com maiores requisitos de capacitação em inovação, pois essas não estão, de fato, 

disponíveis para compra no mercado internacional.

Fertilizantes

!-%*("'&A+&$%("./"#$.^'%*#/"E-2+#)/"E-&"+&*&)&"/%&$L@("9"(".&">&*%#0#`/$%&'7"1/*-

ticularmente os intermediários para fertilizantes, que vêm tendo peso crescente 

de importações no consumo aparente. Sua importância como insumo agrícola se 

+/$%9+7" />&%/$.(" /" 1*(.-L@(" .(+9'%#)/" &" ('" 1*&L('" .('" /0#+&$%('" &" 1*(.-%('"

relevantes na pauta de exportações brasileiras. A forte alta de preços dos fertilizan-

%&'"&+"344J"&"344N"&"('"*#')('"/"+9.#("1*/`(".&"#$'-R)#_$)#/".&"(>&*%/"$("10/$("

+-$.#/0" /''&A-*/+")/*b%&*" /#$./"+/#'"&'%*/%9A#)("/"&''&" '&A+&$%("./"E-2+#)/7"

principalmente porque o Brasil ocupa atualmente a quarta posição no consumo 

mundial, depois de China, Estados Unidos e Índia.

V*(.-`#./" .&"+/%9*#/'51*#+/'" 1*(=&$#&$%&'" ./"+#$&*/L@(" (-" .&*#=/./'" .("

petróleo, a extensa cadeia produtiva de fertilizantes estende-se da indústria 

extrativa (fornecedora de rocha fosfática, enxofre, gás natural e rochas po-

%b''#)/'K"/%9"("1*(.-%(*"/A*2)(0/7"1/''/$.("1&0/"1*(.-L@(".&"+/%9*#/'51*#+/'"

intermediárias (ácido sulfúrico, ácido fosfórico e amônia anidra) e fertili-

`/$%&'"'#+10&'"&"+#'%('"dZ//Q"&"V/-0/"B's.KhD"!"~-/.*("I"*&'-+&"(">0-8(".&"

produção de fertilizantes. 

Combinações dos elementos nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) dão origem 

aos fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos, em função das distintas ma-

%9*#/'51*#+/'D"T''&'"1*(.-%('")($'%#%-&+7"Q/'#)/+&$%&7"commodities, cujos preços 

'@(".&R$#.('"1(*")(%/L@(" #$%&*$/)#($/07"&+"E-&"/")(+1&%#%#=#./.&"&'%b"/%*&0/./"

?".#'1($#Q#0#./.&".&"+/%9*#/'51*#+/'"&"/(".&'&+1&$G("./"/%#=#./.&"&8%*/%#=/D"x"

uma indústria capital-intensiva,!que demanda elevados montantes de investimen-

%('7"0#A/.('"?"/%#=#./.&"&8%*/%#=/"B+#$&*/L@(K7")(+"1*/`('"0($A('".&"+/%-*/L@("&"

alto risco pelo seu caráter cíclico.
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QUADRO 1: FLUXO DE PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES

Matéria-prima
básica

Matéria-prima
intermediária

Fertilizantes básicos e
intermediários

Produto final

NPK
Fertilizantes

Nitrogênio
N

P
Fósforo

K
Potássio

Cloreto de potássio
(KCl)

Mineral
potássio

Gás natural
e nafta

Rocha
fosfática

S - Enxofre Ácido
sulfúrico

Ácido
fosfórico

Amônia

Ácido
nítrico

Nitrato de amônio

Ureia

Sulfato de amônio

Fosfato de monoamônio
(MAP)

Fosfato diamônio
(DAP)

Superfosfato triplo
(TSP)

Superfosfato simples
(SSP)

U'" *&'&*=/'" &" /" 1*(.-L@("+-$.#/0" '@(" )($)&$%*/./'" &+"1(-)('" 1/2'&'" dZ//Q" &"

V/-0/"B's.KhD"P('">&*%#0#`/$%&'"fosfatados7"/'"+/%9*#/'51*#+/'"Qb'#)/'"'@("/"*()G/"

>('>b%#)/"B+/%9*#/51*#+/".("b)#.(">('>]*#)(K"&"("&$8(>*&"B+/%9*#/51*#+/".("b)#.("

sulfúrico). No caso do fosfato, cinco países detêm 85% das reservas, com destaque 

para Marrocos (42% do total), China (26%) e Estados Unidos (7%), que respon-

.&+"1(*"1/*)&0/"*&0&=/$%&"./"1*(.-L@("+-$.#/0D"U"1*(.-L@(".&"&$8(>*&"9"%/+Q9+"

bastante concentrada, pois Estados Unidos, Canadá e Rússia respondem por cerca 

de 50% do total. China, Estados Unidos, Marrocos e Rússia são os principais pro-

dutores de ácido sulfúrico, com 51% da produção mundial.

No caso dos fertilizantes potássicos, dois países (Canadá e Rússia) detêm 74% 

das reservas mundiais e são os maiores produtores mundiais, seguidos por Bie-

lorrússia, Alemanha, Israel e China – juntos, esses países representam quase 

90% da produção mundial. 

No caso dos fertilizantes nitrogenados7"/"/+,$#/7"1*#$)#1/0"+/%9*#/51*#+/7"1*(.--

`#./".&".&*#=/.('".("1&%*]0&("&".("Ab'"$/%-*/07"%/+Q9+"%&+"1*(.-L@(")($)&$%*/./"

em poucos países – China (30%), Rússia, Índia e Estados Unidos –, que respon-

.&+"1(*"+/#'"./"+&%/.&"./"1*(.-L@("+-$.#/0"dZ//Q"&"V/-0/"B's.KhD"
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Impulsionada pela forte expansão da produção agrícola mundial, a indústria 

.&">&*%#0#`/$%&'"/1*&'&$%(-")*&')#+&$%("=#A(*('("$/".9)/./7"/%#$A#$.("$2=&#'"

máximos de utilização de capacidade para os três nutrientes (97%, em 2007). 

Se fossem mantidas as taxas de crescimento da agricultura, as previsões indi-

)/=/+"(>&*%/" #$'-R)#&$%&".&">&*%#0#`/$%&'"B-*&#/7"1(%b''#("&">('>/%(K"&+"344N"

dj&>>&*"&"V*-.�G(++&"B3446KhD""

Assim, o período recente foi marcado por grande desbalanceamento entre oferta 

e demanda de fertilizantes, decorrente da maior expansão relativa da demanda 

(exponencial em países exportadores, como China e Estados Unidos), redução da 

(>&*%/"&+"/0A-$'"1/2'&'"&"/-+&$%(".&")-'%("./'"+/%9*#/'51*#+/'"&">*&%&'D

P("+&*)/.(".(+9'%#)(7"('"1*&L('"+9.#('".('">&*%#0#`/$%&'"/1*&'&$%/+"%&$._$)#/"

ascendente desde 1998 (principalmente a partir de 2002), afetados pela cotação 

#$%&*$/)#($/0".('"1*(.-%('7"/09+".(")a+Q#(7".(">*&%&"+/*2%#+("&".('")-'%('"1(*-

%-b*#('"k".&'1&'/'"1(*%-b*#/'"1*(1*#/+&$%&".#%/'7"/09+".("U.#)#($/0"/("S*&%&"1/*/"

Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), taxas de demurrage, entre outros, 

E-&"/)*&')&+")&*)/".&"34<"/('"1*&L('".('"1*(.-%('"dZ//Q"&"V/-0/"B's.KhD"

No entanto, tal como outras commodities, os fertilizantes foram seriamente 

afetados pela crise econômica. O mercado global experimentou profunda con-

tração em 2008 por meio do efeito da queda na demanda por produtos agríco-

0/'7"*&.-L@(".(")*9.#%("?"/A*#)-0%-*/"&"$2=&#'"&0&=/.2''#+('".&"&'%(E-&'7"E-&"

*/1#./+&$%&" .&%&*#(*/*/+" /'" )($.#L\&'" .(" +&*)/.(" .&" >&*%#0#`/$%&'D" j(-=&"

queda de preços, colapso das vendas e declínio das exportações a partir do 

último trimestre de 2008 e início de 2009. 

A queda na demanda mundial foi expressiva (-5,1%, de 168,1 milhões de toneladas 

para 159,6 milhões de toneladas) em quase todas as regiões (principalmente Europa 

!)#.&$%/0"&"F&$%*/07"U+9*#)/".("P(*%&"&"U+9*#)/".("Z-0K7"/>&%/$.("1*#$)#1/0+&$%&"("

consumo de P (-7,3%) e K (-14,4%), embora menos no caso de N (-1,6%).16 O resul-

tado foi o adiamento das compras de fertilizantes, na expectativa de queda dos pre-

L('7"("E-&"*&.-`#-"/("+2$#+("'&-"-'("dj&>>&*"&"V*-.�G(++&"B3446KhD"U"1*(.-L@(".&"

16""c''(".&)(**&"./".#R)-0./.&".&"#+10&+&$%/*")(*%&'".*b'%#)('"$/"%/8/".&"/10#)/L@(".&''&"%#1(".&">&*%#0#`/$%&"

'&+"1&*./"#+&.#/%/".&"*&$.#+&$%("dj&>>&*"&"V*-.�G(++&"B3446KhD
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fosfatados e potássicos sofreu queda, respectivamente, de 7,5% e 2,8%, com pequeno 

incremento apenas na produção de ureia (+1,7%), em 2008. 

No entanto, apesar da intensidade da crise, as previsões do mercado agrícola apon-

%/+7"/"+9.#("1*/`(7"1/*/"/"$&)&''#./.&".&"&81/$'@("'#A$#R)/%#=/"./"1*(.-L@(7"/"

R+".&"/%&$.&*"?".&+/$./"A0(Q/0"1(*"/0#+&$%('"&"Q#(&$&*A#/"&7"/"0($A("1*/`(7"1/*/"

/"*&%(+/./"./'"1*&()-1/L\&'".('"^0%#+('"/$('")(+"/"#$W/L@(".&"/0#+&$%('7"'&A--

*/$L/"/0#+&$%/*"&"E-&'%\&'"/+Q#&$%/#'"dj&>>&*"&"V*-.�G(++&"B3446KhD""

As projeções da International Fertilizer Association (IFA) indicam recuperação 

progressiva da demanda global de fertilizantes a partir de 2010, prevista para al-

)/$L/*"INO7N"+#0G\&'".&"%($&0/./'"/%9"34I:"B)*&')#+&$%("+9.#("/$-/0".&"37:<K7"

#+1-0'#($/./"1&0/"{'#/"&7"&+"+&$(*"+&.#./7"1&0/"U+9*#)/"l/%#$/7"?"'&+&0G/$L/"

.('"^0%#+('")#$)("/$('"dj&>>&*"&"V*-.�G(++&"B3446KhD"

V(*%/$%(7"9"1*(C&%/./!a necessidade de investimentos expressivos de ampliação de capa-

)#./.&"+-$.#/0".&">&*%#0#`/$%&'7"./"(*.&+".&"eZf"64"Q#0G\&'7"/%9"34I:D"T+Q(*/"/0A-$'"

projetos tenham sofrido adiamento (de um ano ou mais) em função da crise, com as 

perspectivas promissoras de crescimento, começaram a ser anunciados novos projetos. 

No caso do nitrogênio, a previsão indica aumento de 20% na capacidade global de 

/+,$#/"B&+"+9.#/7"J"+#0G\&'".&"%($&0/./'"1(*"/$(K7"1*#$)#1/0+&$%&"$/"{'#/7"$/"U+9-

rica Latina e na África, devendo alcançar!217,8 milhões de toneladas, em 2013, levan-

.("?"*&.-L@(".("$2=&0".&"-%#0#`/L@(".&")/1/)#./.&"1/*/"6I<D"T+Q(*/"%&$G/+"()(**#.("

atrasos (mas não cancelamentos) nos projetos de ureia, 50 novas plantas (20 localiza-

./'"$("0&'%&"/'#b%#)(K"'@("&'%#+/./'D"m/+Q9+"9"1*&=#'%("&E-#02Q*#("$("Q/0/$L("&$%*&"

oferta e demanda em 2009-2011 e oferta crescente em 2012, embora com persistência 

.&"A*/$.&'".9R)#%'"&+".#=&*'/'"*&A#\&'7"#$)0-'#=&"$/"U+9*#)/"l/%#$/"k"'&+"/'"&81(*%/-

L\&'")G#$&'/'7">/0%/*#/"-*&#/"&+"34I4"dj&>>&*"&"V*-.�G(++&"B3446KhD

A capacidade mundial prevista de rocha fosfática deverá alcançar 248 milhões 

de toneladas, em 2013 (+30%, em relação a 2008), embora com atraso de vá-

*#('"1*(C&%('D"x"%/+Q9+"1*&=#'%("/-+&$%("./")/1/)#./.&"A0(Q/0".&"b)#.(">('>]-

rico, para 55,3 milhões de toneladas, em 2013, na China, na Arábia Saudita e no  

Marrocos (88% destinada a processamento downstream .(+9'%#)(K7")(+"1&E-&$("
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balanço positivo. Da mesma forma que a petroquímica, a indústria mundial de fer-

tilizantes continua sua integração vertical e consolidação por meio de aquisições 

ou joint ventures, com a maioria dos projetos concentrados nos países com maiores 

reservas em fosfatos. Cerca de 40 novas unidades (MAP, DAP e TSP) serão cons-

truídas em 10 países (18 unidades na China), em função da recuperação da deman-

da global por fosfatados processados em 2010. 

No mercado de potássio, as condições bastante positivas dos últimos anos esti-

mularam investimentos em exploração e expansão de capacidade, dando origem 

a mais de 60 projetos em mais de 20 países, embora poucos a serem concluídos 

$('"1*]8#+('")#$)("/$('D"!"/-+&$%("1*&=#'%(".&")/1/)#./.&"A0(Q/0".&"1(%b''#("9"

de 54,7 milhões de toneladas, em 2013 (principalmente no Canadá, na Rússia e na 

China), embora com mais de 60% da ampliação da oferta após 2011. No caso do 

&$8(>*&7"/"1*(.-L@("+-$.#/0"9"1*(C&%/./"&+"O:7J"+#0G\&'".&"%($&0/./'7"&+"34I:7"

embora com lenta recuperação da demanda e atrasos nos projetos.

Y&"%(.("+(.(7"j&>>&*"&"V*-.�G(++&"B3446K"/0&*%/+"1/*/"#$)&*%&`/'"'(Q*&"/"

oferta global, decorrentes do aumento dos subsídios para compra de fertili-

zantes em países como China e Índia, do estabelecimento de impostos sobre 

exportação de fertilizantes na China e na Rússia e do impacto da legislação 

europeia e norte-americana para redução das emissões de CO
2
 sobre os custos 

e a competitividade de sua indústria de fertilizantes. 

P("X*/'#07"/"1*(.-L@(".(+9'%#)/".&"+/%9*#/'51*#+/'"1/*/">&*%#0#`/$%&'"9"#$'-R-

ciente para o atendimento da demanda, com forte dependência de importações, 

principalmente no caso do potássio e do nitrogênio17"Bi*bR)(I[KD"U"1/*%#*"./"

análise da situação individual de produtos, Saab e Paula (s/d) destacam a for-

tíssima dependência de importações do enxofre (cerca de 100% importado, 

1(#'"/"1*(.-L@("./"V&%*(Q*/'"9"=(0%/./"1/*/"(-%*/'" #$.^'%*#/'7" )(+(")('+9-

ticos, papel e celulose e outros segmentos químicos), do cloreto de potássio 

B)&*)/".&"64<"#+1(*%/.(K"&"./'"+/%9*#/'51*#+/'"$#%*(A&$/./'"Bm/Q&0/"JKD"T+"

17"""!"1(%b''#("9"#+1(*%/.("./"n^''#/7"./"X#&0(**^''#/7".("F/$/.b7"./"U0&+/$G/"&".&"c'*/&07"&$E-/$%("('"$#%*(-

A&$/.('"'@("1*(=&$#&$%&'"./"n^''#/7".("t/**()('"&".('"T'%/.('"e$#.('D"U"*()G/")($)&$%*/./"9"#+1(*%/./"

.("t/**()('7".&"c'*/&0"&"./"U*A90#/"BC-$%('7"*&'1($.&+"1(*"64<"./'"#+1(*%/L\&'KD
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2008, os cinco primeiros produtos em valor importado foram intermediários 

para fertilizantes, cujas importações somaram US$ 7,6 bilhões (21,5% do va-

lor total de importações de produtos químicos), conforme Abiquim (2008a). 

in{ScF!"I[p"Vn!Yeq|!"PUFc!PUl"T"ctV!nmUqrTZ"YT"STnmclc�UPmTZ"P!"XnUZcl"B344JK

PotássioNitrogênio Fósforo

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
Total NPK

Produção (em mil t)           Importação (em mil t)

11.866

73%

27%
75%

51%
93%

7%
49%

25%

3.075

4.307 4.385

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do MAPA.

!"1*(Q0&+/"./"(>&*%/"#$'-R)#&$%&"%&+"#$2)#("$/"1*(.-L@(".&"+/%9*#/'51*#+/'"1&0/"

indústria extrativa. As reservas de fosfato no Brasil estão avaliadas em 370 mi-

lhões de toneladas de concentrado de rocha, com as principais jazidas localizadas 

em Tapira (MG), Patos de Minas (MG), Araxá (MG), Catalão (GO) e Cajati (SP), 

mas não atendem a metade da demanda.

T+" 1(%b''#(7" /"u/0&" 97" .&'.&" I66I7" /" ^$#)/" 1*(.-%(*/D"U" &+1*&'/" .&%9+" ("

direito de exploração das reservas brasileiras estimadas em 300 milhões de 

%($&0/./'"Bm/E-/*#su/''(-*/'7"&+"Z&*A#1&K"/%9"34IJD"U09+".#''(7"/"V&%*(Q*/'"

G&*.(-"./"&8%#$%/"&'%/%/0"V&%*(>9*%#0"(".#*&#%(".&")($)&''@(".&"0/=*/"./"*&'&*=/"

&+"P(=/"!0#$./7"U+/`($/'7"?'"+/*A&$'".("*#("t/.&#*/7")(+"*&'&*=/'"&'%#+/-

das de 900 milhões de toneladas.

U"V&%*(Q*/'"1*(.-`"$("1/2'"/'"+/%9*#/'51*#+/'"1/*/">&*%#0#`/$%&'"$#%*(A&$/.('"$/'"Sb-

bricas de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), localizadas em Laranjeiras (SE) e em  

F/+/L/*#"BXUKD"U"1*(.-L@("%/+Q9+"9">&#%/"1&0/"S('>9*%#0"B/$%#A/"e0%*/>9*%#0K7"&+"F-Q/%@("

BZVK"&"U*/-)b*#/"BVnK7")(+"Q/'&"&+"Ab'"$/%-*/07"Ab'".&"*&R$/*#/"(-"*&'2.-("/'>b0%#)(D
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TABELA 7: PRODUÇÃO, IMPORTAÇÃO E CONSUMO DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS, 2007  (EM MIL T)

Produtos Produção Importação Consumo
!"

Importação/ 
consumo

Sulfato de amônia 255 1.924 2.179 88,3

Ureia 895 2.423 3.318 73,0

DAP 2 628 630 99,7

MAP 1.043 1.602 2.645 60,6

Super simples 5.363 365 5.728 6,4

Super triplo 855 1.174 2.029 57,9

Cloreto de potássio 671 6.656 7.327 90,8

Nitrato de amônia 323 1.073 1.396 76,9

Enxofre - 3.200 3.200 100,0

Fonte: Saab e Paula (s/d).

A situação atual do segmento de fertilizantes, fortemente dependente de impor-

%/L\&'"&"#$'-R)#&$%&'"#$=&'%#+&$%('".&"/.#L@(".&")/1/)#./.&7"*&'-0%/7"&+"A*/$.&"

+&.#./7"./'"(*#&$%/L\&'"./"1(02%#)/"A(=&*$/+&$%/0".&'.&"/".9)/./".&"I6647")(+"/"

abertura da economia e a privatização da indústria. Implantada após a intervenção 

&'%/%/07"/%*/=9'".&"&+1*&'/'")(+("/"S('>9*%#07"/"1*(.-L@(".&"+/%9*#/'51*#+/'"1/*/"

>&*%#0#`/$%&'7"&+"+&#("?"&0#+#$/L@(".&")($%*(0&'"E-/$%#%/%#=('"&"*&.-L@("/"`&*("./'"

alíquotas de importação, passou por amplo processo de privatização, que, seguido 

de movimentos posteriores de fusões e aquisições, resultou em desnacionalização, 

desindustrialização e concentração. Ao contrário do sucedido na petroquímica, 

não houve a estruturação de players"$/)#($/#'".&"1&'(")(+"&'%*/%9A#/".&R$#./".&"

atuação, que possibilitasse a expansão da indústria. 

U"1*#=/%#`/L@("./"S('>9*%#0"()(**&-"1(*"+&#("./"1/*%#)#1/L@(".&"&+1*&'/'"$/)#(-

nais, consorciadas na Fertifós, mas cujas participações foram progressivamente 

adquiridas por empresas globais – as americanas Bunge e Cargill (adquirida pela 

Mosaic) e a norueguesa Yara. Internacionalmente, ocorreu amplo processo de con-

centração da indústria, com impacto no mercado brasileiro, no qual as empresas 

.&"/%-/L@("A0(Q/0"1/''/*/+"/")($%*(0/*"("+&*)/.(".&"+/%9*#/'51*#+/'"B#+1(*%/-

./'K"&"/"1*(.-L@(".&">&*%#0#`/$%&'">(*+-0/.('D"P("+&*)/.(".&">&*%#0#`/$%&'"R$/#'7"

/"X-$A&".&%9+"[:<".("+&*)/.(7"/"�/*/7"I;<7"&"/"t('/#)7"I[<7"/09+".&"+/#'"

de 60 misturadores no país, que se ressentem da concentração do mercado de  

+/%9*#/'51*#+/'" >('>/%/./'" $/'" +@('" ./E-&0/'" &+1*&'/'D" !" +&'+(" ()(**&" $("
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mercado de nitrogenados, nas mãos da Petrobras (amônia anidra), e dos potássi-

)('7")(+"/"u/0&"B)0(*&%(".&"1(%b''#(K"dZ//."&"V/-0/"B's.KhD

Em todos os casos, a situação de forte dependência de importações decorre da 

ausência de investimentos no país por parte das três empresas globais, da Vale e 

da própria Petrobras. 

P("&$%/$%(7".&1(#'".&"#+1/''&'"./"#$.^'%*#/7")(+"Q/#8('"#$=&'%#+&$%('7"C-'%#R)/-

dos (no caso dos nitrogenados) pela queda de braço entre Petrobras e a indústria 

E-/$%("?"1*&)#R)/L@("&"?"A/*/$%#/".&"(>&*%/".&"Ab'7".&'.&"3446"/" '#$/0#`/L@("9"

distinta. O novo cenário envolve desde projetos de investimento para implantação 

de uma nova unidade de ureia (1,1 milhão de toneladas, com início de operação 

&+"34I[K"$("10/$&C/+&$%(")(*1(*/%#=("./"V&%*(Q*/'"/%9"/"'/2./"./'"%*_'"&+1*&'/'"

+-0%#$/)#($/#'".("'&A+&$%(".&"1*(.-L@(".&"+/%9*#/'51*#+/'"1(*"+&#("./"=&$./"

.&"'-/'"1/*%#)#1/L\&'"?"u/0&"&+"34I4D"jb7"/#$./7"/"1*(+&''/".("V0/$("P/)#($/0"

.&"S&*%#0#`/$%&'7".("t#$#'%9*#("./"UA*#)-0%-*/7"V&)-b*#/"&"UQ/'%&)#+&$%("BtUVUK7"

E-&")($'#.&*/"(")/*b%&*"&'%*/%9A#)("./"#$.^'%*#/"&"/"/0%/".&1&$._$)#/".&"#+1(*%/-

L\&'"&+"-+")&$b*#(".&"1&*'1&)%#=/".&"#$'-R)#_$)#/".&">&*%#0#`/$%&'"$("+-$.(D

Y&'.&"("R+".&"34467"/"u/0&")($.-`"/"/E-#'#L@("./'"1/*%#)#1/L\&'"./"X-$A&7"./"

�/*/"&"./"t('/#)"&"=&+"/''-+#$.("(")($%*(0&"./"S('>9*%#0"B)(+"JN76<KD18 As três 

empresas continuarão a operar no país no segmento de mistura e venda ao  

18""!"$&A])#("&$A0(Q(-"/'"1/*%#)#1/L\&'"./"X-$A&"B[37:<K7"./"�/*/"BI;7;<K"&"./"t('/#)"B347:<K"$/"S('>9*%#07"

/09+".&"1*(C&%("./"�/*/"1/*/"&810(*/L@(".&">('>/%("&+"S0(*#/$]1(0#'"BZFK7")(+"*&'#'%_$)#/'"1(*"E-&'%\&'"

/+Q#&$%/#'7"&"10/$%/".&"1*()&''/+&$%("./"t('/#)7"&+"F-Q/%@("BZVKD"S(*/+"%/+Q9+"/.E-#*#./'"1/*%#)#1/-

L\&'"+&$(*&'".&"&+1*&'/'"$/)#($/#'"Bj&*#$A&*"&"S&*%#1/*K"&"1('%&*#(*"(>&*%/"1^Q0#)/"(Q*#A/%]*#/"1/*/")(+1*/"

./'"1/*%#)#1/L\&'"*&'%/$%&'".&"+#$(*#%b*#('D"U"X-$A&"/%*#Q-#-"'-/"'/2./".("+&*)/.(".&"+/%9*#/'51*#+/'"1/*/"

>&*%#0#`/$%&'"$("X*/'#0"?"+-./$L/".(">()("&'%*/%9A#)("B/%-/*"$("'&%(*"'-)*(/0)((0&#*(K"&"/("$(=(")&$b*#(".&"

0#.&*/$L/"&".#=&*'#R)/L@(".&"A*/$.&'"+#$&*/.(*/'"A0(Q/#'"B)(+("u/0&"&"XjV"X#00#%($K"&+".#*&L@("?"&810(-

ração de jazidas de fosfato e potássio para fertilizantes, por causa dos custos crescentes dos investimentos 

B&$%*&"eZf"I7;"Q#0G@("&"eZf"374"Q#0G\&'K"&".("0($A("1*/`(".&"+/%-*/L@("BE-/%*("/$('K"dValor Econômico

B34I4QKhD"Y&"%(.("+(.(7"$@("1(.&"'&*"#A$(*/.("("#+1/)%("./")*#'&"+-$.#/0"$/'"&+1*&'/'".&">&*%#0#`/$%&'D"

O grupo Bunge registrou prejuízo líquido de US$ 361 milhões, em 2009, principalmente fertilizantes, com 

prejuízo operacional de US$ 616 milhões. A Bunge preservou suas operações na Argentina, nos Estados 

Unidos e no Marrocos, por meio de 50% da joint venture )(+"/"!>R)&"FG&*#R&$".&'"VG('1G/%&'"B!FVKD"U"

S('>9*%#0"%/+Q9+"%&=&"1*&C-2`("02E-#.(7".&"nf"I[I"+#0G\&'7"&+"3446D"U"$(*-&A-&'/"�/*/")(+1*(-"/"m&**/7"

por US$ 4 bilhões, com vistas a expandir-se no mercado americano de fertilizantes, passando a deter 30% 

desse mercado e 8% do mercado global.
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)($'-+#.(*"R$/0"B+/#'".&":4<".("+&*)/.("9".&%#.("G(C&"1&0/"X-$A&7"E-&"+/$%&=&"

/)(*.(".&"'-1*#+&$%(")(+"/"u/0&"/%9"34I3"dValor Econômico"B34I4QKhD"T8#'%&7"/%9"

mesmo, a intenção, por parte da Vale, de criar a Vale Fertilizantes, juntando os ati-

=('"/.E-#*#.('"./"X-$A&"$("X*/'#0")(+"/"S('>9*%#07"1*(C&%/$.(7"$-+"1*/`(".&")#$)("

/"'&#'"/$('7"1*(.-`#*"+/#'"E-&"/"/%-/0".&+/$./"Q*/'#0&#*/"1(*">('>/%("&"1(%b''#(D"U09+"

disso, ocorreu a partida operacional, em agosto de 2010, da sua unidade de produ-

ção de fosfato em Bayóvar, no Peru, com capacidade de produção de 3,9 milhões de  

toneladas anuais e vida útil de 27 anos. Entretanto, já existem planos para a 

ampliação da mina, que, numa primeira fase a ser concluída no primeiro tri-

mestre de 2012, ampliará a capacidade anual de extração para 5,9 milhões 

de toneladas, enquanto, numa segunda fase, elevará a capacidade para 7,9  

+#0G\&'".&"%($&0/./'"/%9"34I[534I;D"

F(+"/"/E-#'#L@("./'"1/*%#)#1/L\&'"$/"S('>9*%#07"*&''-*A&+"&81&)%/%#=/'"/)&*)/".&"

entendimentos entre a Vale e a Petrobras na produção de fertilizantes. Isso ocorre-

ria principalmente por meio da exploração das jazidas de potássio de Nova Olinda 

(AM), com direito de uso não explorado pela Petrobras e potencial de maior reser-

va do mundo, mas que demanda investimentos em exploração superiores a US$ 2 

Q#0G\&'D"U09+".#''(7"Gb"/"1(''#Q#0#./.&".&"+/#(*"&810(*/L@("BG(C&"/1&$/'"1/*)#/07"

em 50%) da jazida de potássio da Vale no Espírito Santo. 

Para complementar o cenário, o governo promete medidas destinadas a estimular 

/"#$.^'%*#/".&">&*%#0#`/$%&'7"#$)0-#$.("#$)&$%#=('"R')/#'"B=#'/$.("*&.-`#*"/"&0&=/./"

carga tributária, de 30%), destinados a assegurar maior competitividade e promo-

=&*"*&=&*'@(".(".9R)#%")(+&*)#/0"1(*"+&#("./"/+10#/L@("./"1*(.-L@(".(+9'%#)/D"

Z&*@("&'%/Q&0&)#./'"+&%/'".&"/-%(''-R)#_$)#/"1/*/"/"1*(.-L@(".&">&*%#0#`/$%&'7"-+"

novo Código Mineral Brasileiro e a criação de uma agência reguladora de minera-

ção (com poderes para retomada de concessões por falta de exploração econômica 

$@("C-'%#R)/./"./'"C/`#./'KD"m/+Q9+"9"1*&=#'%/"/0%&*/L@("./"F($%*#Q-#L@("S#$/$-

)&#*/"1&0/"T810(*/L@(".('"n&)-*'('"t#$&*/#'"BFSTtK7")-C/"/02E-(%/"+9.#/".&"3<"

B#$%&*$/)#($/0+&$%&"9".&"N<"/"II<K"'&*#/"*&.-`#./"$/"1*(.-L@(".&"Q&$'"+#$&*/#'"

.&"+/#(*"-'(" '()#/0" B/*&#/7"Q*#%/"&" >&*%#0#`/$%&'K7" /09+"./"/0%&*/L@("$/" >(*+/".&"

cálculo com vistas a estimular maior agregação de valor de bens minerais de uso 

+/#'"*&'%*#%("(-"&81(*%/.("dValor Econômico"B34I4QKhD"
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PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTO NA INDÚSTRIA  
QUÍMICA EM 2010-2013

Y&'.&"344J7"/"&)($(+#/"Q*/'#0&#*/"=&+"/1*&'&$%/$.("/+10#/L@("'#A$#R)/%#=/".('"#$-

=&'%#+&$%('7"/"+/#(*#/")(+"R$/$)#/+&$%('".("XPYTZD"P(")/'("./"#$.^'%*#/"E-2+#)/7"

esses investimentos têm sido crescentes e resultam do esforço da indústria, principal-

mente no segmento petroquímico, no sentido de promover ampliação de capacidade 

requerida pela expansão da demanda e crescimento da economia brasileira. Envol-

=&*/+7"%/+Q9+7"#$#)#/%#=/'"$/"b*&/".&"/0)((0E-2+#)/7"(*#&$%/./'"1/*/">/Q*#)/L@(".&"

1*(.-%('"E-2+#)('")(+"Q/'&"&+">($%&'"/0%&*$/%#=/'".&"+/%9*#/'51*#+/'7"Q&+")(+("

investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação focados principalmente no 

desenvolvimento e no aperfeiçoamento de processos com base em fontes renováveis. 

P("&$%/$%(7"/"/+10#/L@(".('"#$=&'%#+&$%('"1/*/"/)*9')#+(".&")/1/)#./.&"$/"1&%*(E-2-

+#)/"&'%&=&"0#+#%/./"1(*"&$%*/=&'"'()#&%b*#('"&"(>&*%/".&"+/%9*#/'51*#+/'D"

No ano de 2009, apesar dos augúrios da crise econômica, foi possível manter os in-

vestimentos dentro do padrão dos últimos anos. Foram desembolsados pelo BNDES,!

&+"R$/$)#/+&$%('"?"#$.^'%*#/"E-2+#)/"B#$)0-#">/*+/)_-%#)/7"+/'"&8)0-#"/*%&>/%('"10b'-

%#)('K7")&*)/".&"nf"37["Q#0G\&'"Bi*bR)("I;KD"U"+/#(*#/"()(**&-"$/"+(./0#./.&".#*&%/7"

principalmente para os segmentos de químicos orgânicos (50%), em especial petroquí-

micos, resinas e elastômeros (11%), e químicos inorgânicos (8%). 

Cerca de 84% dos desembolsos para a indústria química foram feitos pelo Depar-

tamento de Indústrias Químicas (DEINQ),19 no valor total de R$ 2,0 bilhões (Grá-

R)("IOK7" '-A&*#$.(" #$=&'%#+&$%('".&"nf":7["Q#0G\&'"$("/$(".&"3446D"S(*/+"/#$./"

.&'&+Q(0'/.('"nf"N:O"+#0G\&'"B66<"1(*"+&#(".('"/A&$%&'"R$/$)&#*('K7".('"E-/#'"

apenas 1,4% pelo DEINQ, para a indústria de transformados plásticos.

Os principais investimentos compreenderam projetos de implantação e ampliação de 

capacidade produtiva, bem como em pesquisa, desenvolvimento e inovação, com base 

&+">($%&'"*&$(=b=&#'".&"+/%9*#/'51*#+/'")(+("("&%/$(0"./")/$/5.&5/L^)/*D

19""!"YTcP~"/1(#/"1*#$)#1/0+&$%&"/'"+/%9*#/'51*#+/'"./"E-2+#)/"Qb'#)/7"&8)&%("$(")/'(".('">&*%#0#`/$%&'7"

E-&"%/+Q9+"/Q*/$A&"('"1*(.-%('"R$/#'D"P&''&"'&$%#.(7"$@(")($%&+10/"1*#$)21#('"/%#=('".&"'&A+&$%('")(+("

>/*+/)_-%#)/"&".&>&$'#=('"/A*2)(0/'7"Q&+")(+(")('+9%#)('D"
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GRÁFICO 15: DESEMBOLSO DO BNDES À INDÚSTRIA QUÍMICA, POR SEGMENTO (2007-2009)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.

GRÁFICO 16: DESEMBOLSOS DO DEINQ POR SEGMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA (2007-2009) 
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.

As perspectivas para o período 2010-2013 são animadoras. Os investimentos po-

.&*@("/0)/$L/*"$('"E-/%*("/$('"-+" %(%/0".&"nf"::7O"Q#0G\&'7")(+"R$/$)#/+&$-

%('" .(" XPYTZ" .&" nf" IO7O" Q#0G\&'" Bi*bR)(" IJK7" .('" E-/#'" ;[<" $(" '&A+&$%("

1&%*(E-2+#)(7" 34<" &+"+/%9*#/'51*#+/'" 1/*/" >&*%#0#`/$%&'" &" I3<" &+" /0)((0E-2-

mica, que perfazem, juntos, 86% da previsão de investimentos no período. No 

cenário menos otimista, que desconsidera investimentos ainda não completamente 

'&A-*('7"('"#$=&'%#+&$%('"'&*#/+7"1&0("+&$('7".&"nf"3;73"Q#0G\&'7")(+"R$/$)#/-
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mentos do BNDES de R$ 13,3 bilhões – uma queda de apenas 25%. A projeção 

.&" #$=&'%#+&$%("1/*/"34I4534I:7" '&" *&/0#`/./7" '#A$#R)/*b"E-/'&".-10#)/L@(7"&+"

termos reais, da projeção de investimentos do período anterior.  

Essa projeção, ainda que considere o cenário mais otimista, corresponde a in-

=&'%#+&$%('"E-&"'@("(QC&%(".&"1&.#.('")($)*&%('".&"R$/$)#/+&$%("/("XPYTZ7"

exclusivamente por meio da modalidade direta (não considera, portanto, o apoio 

.('"Q/$)('"E-&"/%-/+")(+("/A&$%&'"R$/$)&#*('".("XPYTZKD"F($%&+10/+7"/#$./7"

uma parte dos investimentos que constam do planejamento corporativo da Petro-

bras, cujos investimentos na petroquímica poderão chegar, na sua totalidade, a 

eZf";7O"Q#0G\&'7"/%9"34I:"dValor Econômico"B34I4/Kh7"/09+".&"(-%*('"/$-$)#/.('"

1&0/'"&+1*&'/'"(-"#.&$%#R)/.('"1&0/"UQ#E-#+D"

GRÁFICO 17: PREVISÃO DO BNDES DE INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA (2010-2013)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.

!" )&$b*#(" 1*(C&%/.(" )($RA-*/" (" #$2)#(" .(" $(=(" )#)0(" .&" #$=&'%#+&$%('" ./"

#$.^'%*#/"1&%*(E-2+#)/"Q*/'#0&#*/7")(+".&'%/E-&"1/*/"(")(+10&8("#$%&A*/.("*&R$(5

petroquímico do Comperj para produção petroquímica com base em petróleo  

1&'/.(7" /+10#/$.(" /" 1*(.-L@(" Q*/'#0&#*/" )(+"(" -'(" .&" $(=/" >($%&" .&"+/%9*#/5

1*#+/7" /09+" .&" #+1(*%/$%&'" #$=&'%#+&$%('" )(+" .#+&$'@(" .&" .&'&$=(0=#+&$%("

regional, como o da Companhia Petroquímica Suape.20

20""!"#$=&'%#+&$%("./"Z-/1&"9".&'%#$/.("?"1*(.-L@(".&"J44"+#0"%s/".&"VmU7"[;4"+#0"%s/".&"VTm"&"3[4"+#0"%s/".&"

polímeros têxteis (POY).
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F($'#.&*/7"1(*"R+7"#$=&'%#+&$%('"E-&"=#'/+"?"/+10#/L@("./"(>&*%/".(+9'%#)/".&"

+/%9*#/'51*#+/'"1/*/">&*%#0#`/$%&'"B'&+"#$)0-#*7"(Q=#/+&$%&7"&=&$%-/#'"#$=&'%#+&$-

tos que venham a fazer parte do Plano Nacional de Fertilizantes, dentro da meta de 

/-%(''-R)#_$)#/"./"1*(.-L@("Q*/'#0&#*/".&">&*%#0#`/$%&'KD"t&'+("$(")/'("./"1&E-&-

$/"/+10#/L@("./"(>&*%/"/E-#")($'#.&*/./7"9"1(''2=&0"=#'0-+Q*/*"/0A-+"#+1/)%("$/"

balança comercial da indústria química, uma vez que o segmento de fertilizantes 

*&'1($.&"1(*" )&*)/".&".(#'"E-#$%('".(".9R)#%" %(%/0D"U0)/$L/*" /" /-%(''-R)#_$)#/"

'#A$#R)/*b7"1(*%/$%(7"-+/"*&.-L@(".&"[4<"$(".9R)#%D"

!'"#$=&'%#+&$%('")(**&'1($.&+7"%/+Q9+7"/"#$#)#/%#=/'"1/*/">/Q*#)/L@(".&"1*(-

.-%('"E-2+#)('"1(*"+&#(".("&+1*&A(".&">($%&'"/0%&*$/%#=/'".&"+/%9*#/'51*#+/'"

(renováveis), bem como investimentos que deverão resultar do programa pre-

=#'%(".&">(+&$%(")(+"=#'%/'"?"+(.&*$#`/L@(".("1/*E-&"#$.-'%*#/0".&"%*/$'>(*-

+/.('"10b'%#)('7"/09+"./"#$(=/L@("&"./")($'(0#./L@(".&''&"#+1(*%/$%&"&0("./"

cadeia petroquímica com indústrias como a automobilística e a de construção 

)#=#0D"F/Q&"+&$)#($/*" E-&" 10b'%#)('" 1*(.-`#.('" .&"+/%9*#/51*#+/" *&$(=b=&0"

são produtos com grande potencial nos mercados dos países desenvolvidos 

(sobretudo na Europa), em que o Brasil dispõe de vantagens de custo e dis-

1($#Q#0#./.&".(" &%/$(0D"U"&81(*%/L@(".&''&'"1*(.-%('7" )-C/" &81&)%/%#=/" 9".&"

um prêmio sobre o preço pelo apelo do ambientalmente correto, considerando 

%(.('"('"#$=&'%#+&$%('"#.&$%#R)/.('7"1(.&*b"'#A$#R)/*"-+"/)*9')#+("$/'"&8-

portações anuais de quase US$ 700 milhões, o que equivale a uma redução de 

+/#'".&":4<"$(".9R)#%".&"*&'#$/'"&"&0/'%,+&*('D

T'%@(")($'#.&*/./'7"1(*"R+7"#$#)#/%#=/'"$("a+Q#%("./"/0)((0E-2+#)/7"E-&".&=&*@("

'#A$#R)/*" #$=&'%#+&$%('" &+" #$(=/L@(" &" #+10/$%/L@(" .&" -$#./.&" #$.-'%*#/0" 1/*/"

produção de polímeros com base no etanol, ou da glicerina, dentro do conceito 

mais amplo da química verde7"Q-')/$.("/0%&*$/%#=/'".&"+/%9*#/'51*#+/'"&"-+"R0@("

que adquire importância crescente no mercado internacional. 

U"*&/L@("./"&)($(+#/"Q*/'#0&#*/"?")*#'&"#$%&*$/)#($/0"&"/"*&%(+/./"./"%*/C&%]*#/"

de crescimento da indústria química brasileira reforçam as projeções otimistas e 

=_+"'&"*&W&%#$.("$/"+/$-%&$L@(".('"#$=&'%#+&$%('".&"+(.&*$#`/L@(7"&81/$'@(".&"

capacidade e inovação, programados para os próximos quatro anos. 
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T+"+&#("/("$(=(")&$b*#("+-$.#/07"/'"1&*'1&)%#=/'"/1($%/+7"1(*"R+7"1/*/"/"*&%(+/./"

de investimentos mais tradicionais de expansão de capacidade, baseados no petróleo e 

$("Ab'"$/%-*/0"&"&'%#+-0/.('"1&0/'"/+10/'".&')(Q&*%/'"./'")/+/./'".&"1*95'/0D"

!'".&'/R('7"&$%*&%/$%(7"'@("+-#%('7"%&$.("&+"=#'%/"/'".#+&$'\&'"'&+"1*&)&.&$%&'"./'"

reservas potenciais, envolvendo desde custos de exploração em condições adversas e 

.&')($G&)#./'"/%9"E-&'%\&'"0(A2'%#)/'"*&0/)#($/./'"/("%*/$'1(*%&".&"Ab'"$/%-*/0"/''(-

)#/.("1/*/"R$'".&"1*(.-L@("1&%*(E-2+#)/D"U'"1&*'1&)%#=/'")($%&+10/+7"&$%*&%/$%(7"

-+/"&'%*/%9A#/".#'%#$%/"./E-&0/'")(+"=#9'"&81(*%/.(*"&+"commodities, mas da geração 

de produtos de maior valor agregado. Isso poderá ser alcançado pela maior integração 

vertical e pelo fortalecimento ao longo de cadeias como a petroquímica (plásticos), 

pela substituição de importações em segmentos como o de fertilizantes (nitrogenados), 

(-"/#$./"1&0/"+/#(*".#=&*'#R)/L@(".("1/*E-&">/Q*#0"E-2+#)(7"G(C&">(*%&+&$%&"Q/'&/.("

em (termo-)plásticos, passando a contemplar cadeias inteiras de outros intermediários 

E-2+#)('7"Q&+")(+("&'1&)#/0#./.&'"E-2+#)/'"&"E-2+#)/"R$/D"!".&'/R(7"$&''&"^0%#+("

caso, será certamente a tecnologia, não disponível para compra no mercado mundial.

V/*/"34I4534I:7"/"1*&=#'@(".&"#$=&'%#+&$%('"./"UQ#E-#+"9".&"eZf"IO7:"Q#0G\&'"

1/*/"("'&A+&$%(".&"1*(.-%('"E-2+#)('".&"-'("#$.-'%*#/0"Bi*bR)("INKD"T''/'"1*&-

visões consideram projetos em andamento, aprovados ou em estudo, incluindo 

aqueles de manutenção, melhorias de processo, segurança, meio ambiente e sim-

10&'"%*()/".&"&E-#1/+&$%('"dUQ#E-#+"B3446/KhD"T+"%&*+('"+9.#('"/$-/#'7"&''&'"

números não estão muito distantes dos projetados pelo BNDES. 

P(" R+" .&" 34467" 1(*" ()/'#@(" .(" T$)($%*(" U$-/0" ./" c$.^'%*#/" ~-2+#)/7" /"

Abiquim divulgou o Pacto Nacional da Indústria Química, com os investimentos 

$&)&''b*#('"/%9"3434"1/*/"1,*"/"#$.^'%*#/"E-2+#)/"Q*/'#0&#*/"&$%*&"/'")#$)("+/#(-

res do mundo, com equilíbrio da balança comercial química, liderança mundial 

em química verde e considerando o potencial de investimentos na química em 

>-$L@(".("1*95'/0"dUQ#E-#+"B3446&KhD"!".()-+&$%("R$/0">(#")($)0-2.("&+"C-$G("

de 2010, indicando que seriam necessários, nos próximos 10 anos, investimentos 

totais entre US$ 87 bilhões (apenas para acompanhar o crescimento do PIB)21 e 

21""U.(%/$.("/"1*(C&L@("+9.#/".&")*&')#+&$%("1/*/"("X*/'#0".&"[<7"&0/'%#)#./.&"./"#$.^'%*#/"E-2+#)/".&"I73;"

&")(&R)#&$%&")/1#%/0"8"1*(.-L@(".&"476D"
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eZf"IOJ"Q#0G\&'"B1/*/"%/+Q9+"'-Q'%#%-#*"#+1(*%/L\&'7"/+10#/*"&81(*%/L\&'")(+"

vistas ao equilíbrio na balança comercial, alcançar liderança em química verde e 

&810(*/L@(".("1(%&$)#/0".("1*95'/0K"dUQ#E-#+"B34I4QKhD22

GRÁFICO 18: INVESTIMENTOS NO BRASIL EM PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
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Fonte: Abiquim (2009d).

Em 2020, segundo a Abiquim, 10% da petroquímica mundial será verde e o Brasil 

*&'1($.&*b"1(*";4<"./"(>&*%/".&"E-2+#)('"=&*.&'".("+-$.(D"U09+".#''(7"&'%#+/5'&

E-&"("1*95'/0"1*(.-`#*b".(#'"+#0G\&'".&"Q/**#'"1(*".#/7".('"E-/#'"34<"'&*@(".&'%#-

nados ao setor petroquímico brasileiro.

Para viabilizar esses investimentos, no entanto, a indústria química propõe diversos 

/1&*>&#L(/+&$%('"/"'&*&+">&#%('"1&0("A(=&*$("Q*/'#0&#*(7"/"R+".&"1*(+(=&*"-+/"

mudança expressiva no patamar de competitividade do setor. O Pacto Nacional tem 

como propostas a alteração da estrutura tributária do setor, a maior competitividade 

22""!"%(%/0"&'%#+/.(".&"#$=&'%#+&$%('".&"eZf"I:3"Q#0G\&'"/%9"3434")($'#.&*/7"/09+".('"eZf"NJ"Q#0G\&'"$&)&'-

sários para acompanhar o crescimento do PIB, investimentos para substituição de importações e aumento 

.&"&81(*%/L\&'7"#$=&'%#+&$%('"&+"E-2+#)/"=&*.&"&"#$=&'%#+&$%('"1(''#Q#0#%/.('"1&0("1*95'/0D"P("1*#+&#*("

caso, são estimados investimentos de US$ 45 bilhões, tomando como premissas a mesma projeção do PIB, 

.9R)#%")(+&*)#/0".&"eZf"3:"Q#0G\&'"B344NK"&")(&R)#&$%&")/1#%/0"8"1*(.-L@(".&"I7I"B1*(C&%('"-#**+!*./).

Os investimentos em química verde são estimados em US$ 20 bilhões, projetados com base na hipótese de 

produção de 240 milhões de toneladas de resinas em 2020, 10% das quais correspondentes a resinas verdes 

&";4<">/Q*#)/./'"$("X*/'#07"/09+".&"#$=&'%#+&$%("+9.#(".&"eZf"3"+#0"1(*"%($&0/./".&"*&'#$/"=&*.&D"V(*"R+7"

/"1*(C&L@(".&"eZf"I;".&"#$=&'%#+&$%('"1&0("1(%&$)#/0".("1*95'/0">(#"Q/'&/./"$/"1*&+#''/".&"1*(.-L@(".&"3"

milhões de barris/dia e destinação de 20% para a petroquímica.
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./"+/%9*#/51*#+/">(*$&)#./"$("X*/'#07"/"+&0G(*#/"./'")($.#L\&'".&"#$>*/&'%*-%-*/"&"

0(A2'%#)/".("1/2'7"("#$)&$%#=("?"#$(=/L@("&"?"%&)$(0(A#/"&"/"(>&*%/".&")*9.#%("'-R)#&$-

te para tornar o Brasil a quinta potência na indústria química mundial.

U#$./"E-&"&''/'"$&)&''#./.&'".&"#$=&'%#+&$%('"/%9"3434"#+10#E-&+"#$.-Q#%/=&0-

+&$%&"/+10#/L@("'-Q'%/$)#/0"./"+9.#/"/$-/0".&"#$=&'%#+&$%('"*&/0#`/.('"$('"^0%#-

mos anos ou, ainda, das previsões de Abiquim e BNDES para os próximos quatro 

anos – saltando para, pelo menos, US$ 8 bilhões anuais (cenário mais simplista 

de investimentos, apenas para acompanhar o crescimento do PIB) –, o cenário 

atual oferece todas as condições para uma ampliação de tal dimensão e a efetiva 

mudança de patamar da indústria química brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nenhuma nação que alcançou o desenvolvimento pode prescindir de uma indús-

tria química forte, motor do crescimento econômico pelos seus fortíssimos efeitos 

de encadeamento. Nos países desenvolvidos, a indústria química ocupa ainda hoje 

posição relevante no conjunto da produção industrial.

No Brasil, a indústria química ocupa posição representativa no ranking mundial e 

participação importante no PIB e na produção da indústria de transformação. No 

entanto, tem amplitude reduzida e engloba um leque diminuto de produtos e cadeias 

E-2+#)/'">*&$%&"/("1/.*@("/0%/+&$%&".#=&*'#R)/.("./"#$.^'%*#/"+-$.#/07"1*#$)#1/0-

+&$%&"$/'"&)($(+#/'".&'&$=(0=#./'D"U09+".#''(7"/"1*(.-L@("E-2+#)/"9"+/C(*#%/*#/-

+&$%&"=(0%/./"1/*/"/%&$.#+&$%(".("+&*)/.(".(+9'%#)(7"+/'"$@("9"'&E-&*"'-R)#&$%&"

para o completo atendimento dessa demanda interna. As importações respondem 

1(*"1/*)&0/")*&')&$%&".(")($'-+("/1/*&$%&"$/)#($/07"("E-&"A&*/".9R)#%'"1&*'#'%&$%&'"

na balança comercial química e contribui para a vulnerabilidade externa do país.

Investimentos expressivos serão exigidos nos próximos anos, em função do 

crescimento projetado da economia brasileira, da ordem de 5% a 7% do PIB, 

Q&+" )(+(" 1/*/" #+1&.#*" /" &)0('@(" .&" .9R)#%'" )(+&*)#/#'" &810('#=('D" " T''&'"

investimentos deverão englobar a adição!de capacidade em fertilizantes, para 
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reversão da tendência ascendente das importações, ainda que para sua viabi-

lização sejam exigidas medidas de política industrial. Na petroquímica, os in-

=&'%#+&$%('"&$=(0=&*@(" '#A$#R)/%#=/"/+10#/L@(".&")/1/)#./.&7"=(0%/./"1/*/"("

mercado interno e externo, mas exigirão acesso a novos mercados e fontes de 

+/%9*#/'51*#+/'"1(*"+&#(".&"#$%&*$/)#($/0#`/L@(7">(*%/0&)#+&$%("&"+(.&*$#`/-

ção, de modo a assegurar sua efetiva inserção competitiva no cenário mundial.!

Isso poderá ocorrer por meio de ampla substituição dos bens de capital no elo 

R$/0"./")/.&#/"1&%*(E-2+#)/7"/09+".&"#$=&'%#+&$%('"&+"#$(=/L@("&+"1*(.-%('"

>/Q*#)/.('")(+"Q/'&"&+"+/%9*#/'51*#+/'"*&$(=b=&#'D"

De fato, a principal característica dos investimentos petroquímicos do período an-

terior decorre, justamente, dos investimentos em inovação, sobretudo em química 

verde7"E-&".&=&*@("'&*"'-Q'%/$)#/0+&$%&"/+10#/.('D"Y&'/R('"*&A-0/%]*#('"&"/+-

bientais têm constituído importante motor da inovação recente da indústria quími-

ca, devendo ser estimulados no país no caso de produtos químicos com base em 

+/%9*#/'51*#+/'"*&$(=b=&#'7")/1%-*/"&")($=&*'@(".&")/*Q($(7"*&)#)0/A&+"E-2+#)/"

e mecânica de produtos, entre outras. Nesse sentido, a indústria química estaria 

contribuindo para o alcance das metas de aumento dos investimentos em inovação 

no país (de 1,13% para 2% do PIB, conforme o padrão dos países desenvolvidos). 

Para isso, deverão ser desenvolvidos novos modelos cooperativos de pesquisa e 

instrumentos de apoio frente aos atualmente disponíveis.

U'"/+10/'"1&*'1&)%#=/'"/Q&*%/'"1&0("1*95'/07"/#$./"E-&"&$=(0=/+"1*/`('"+/#'"0($-

gos do que o considerado nas projeções de investimentos do BNDES, permitirão 

ampliação quantitativa e qualitativa dos investimentos. Dessa forma, outros seg-

mentos da química orgânica e inorgânica, hoje supridos basicamente por importa-

ções, passarão a ser incluídos e serão capazes de promover a efetiva ampliação e 

.#=&*'#R)/L@(".("1/*E-&"1*(.-%#=("E-2+#)(D"

F(+"&>&#%(7"/#$./"E-&"("/$(".&"34467"&+"+&#("?")*#'&"#$%&*$/)#($/07"%&$G/"*&.-`#-

.("(".9R)#%")(+&*)#/0".&"1*(.-%('"E-2+#)('7"1&*+/$&)&"/"%&$._$)#/"&'%*-%-*/0"./"

química como importante foco de vulnerabilidade externa da economia. 

No cenário internacional, as previsões da American Chemistry Council (ACC) 

são de crescimento de 4,6% da produção química global, em 2010, compensando 
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queda em igual percentual no ano anterior, e previsão de crescimento superior 

em 2011 e 2012 (5,0% e 5,1%, respectivamente). Nas economias emergentes, a 

1*&=#'@(".&")*&')#+&$%("9".&"O76<7"1/*/"34I47"&"J7O<"$('".(#'"/$('"'&A-#$%&'"

dFG&+#)/0"v&&ghD

U'"1&*'1&)%#=/'"/1($%/+7"&$%*&%/$%(7"1/*/"#$%&$'#R)/L@("./")($)(**_$)#/"$/"1&-

troquímica mundial, em função do ciclo de baixa de preços e margens de lucro 

1&0/"&81*&''#=/"/.#L@(".&")/1/)#./.&".("!*#&$%&"t9.#("&+"*&'#$/'"&"10b'%#)('"&+"

busca de escoadouros. No caso dos fertilizantes, a demanda mundial crescente por 

>&*%#0#`/$%&'"BFG#$/"&"H$.#/K".&=&*b"&8&*)&*"$(=/"1*&''@("'(Q*&"('"1*&L('7")($R*-

+/$.("/"$&)&''#./.&"&'%*/%9A#)/".&"#$=&'%#+&$%('"$("X*/'#0D"
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Segmentos/ 
grupos de produtos 1996 2002 2007

Fabricação de produtos  químicos 
inorgânicos

 6.367.960 15,5%  15.339.627 16,3%  30.383.196 18,8%

Fabricação de cloro e álcalis  782.959 1,9%  577.312 0,6%  904.842 0,6%

Fabricação de intermediários 
 para fertilizantes

 836.759 2,0%  1.923.316 2,0%  3.505.416 2,2%

Fabricação de fertilizantes fosfatados, 
nitrogenados e potássicos

 2.989.942 7,3%  8.827.477 9,4%  18.959.104 11,7%

Fabricação de gases industriais  963.078 2,3%  2.090.863 2,2%  3.751.033 2,3%

Fabricação de outros produtos 
inorgânicos

 795.223 1,9%  1.920.659 2,0%  3.262.802 2,0%

Fabricação de produtos  químicos 
orgânicos 

 5.615.696 13,7%  17.874.693 18,9%  26.212.005 16,2%

Fabricação de produtos 
 petroquímicos básicos

 2.116.549 5,2%  7.768.483 8,2%  9.498.932 5,9%

Fabricação de intermediários 
 para resinas e fibras

 1.607.091 3,9%  4.501.587 4,8%  7.572.054 4,7%

Fabricação de outros produtos 
químicos orgânicos

 1.892.056 4,6%  5.604.623 5,9%  9.141.019 5,7%

Fabricação de resinas  
e elastômeros

 5.287.760 12,9%  14.503.191 15,4%  29.105.992 18,0%

Fabricação de resinas termoplásticas  4.417.522 10,8%  11.753.686 12,5%  24.068.002 14,9%

Fabricação de resinas termofixas  445.369 1,1%  1.583.521 1,7%  3.152.625 1,9%

Fabricação de elastômeros  424.870 1,0%  1.165.984 1,2%  1.885.365 1,2%

Fabricação de fibras, fios, cabos e 
filamentos contínuos artificiais e 
sintéticos

 620.084 1,5%  1.523.102 1,6%  1.261.165 0,8%

Fabricação de fibras, fios, cabos e 
filamentos contínuos artificiais

 282.018 0,7%  -  (x) 

Fabricação de fibras, fios, cabos e 
filamentos contínuos sintéticos

 338.065 0,8%  1.523.102  (x) 

Fabricação de produtos  
farmacêuticos

 8.395.796 20,5% 15.499.609 16,4% 24.622.042 15,2%

Fabricação de produtos farmoquímicos  218.095 0,5%  171.690 0,2%  189.139 0,1%

Fabricação de medicamentos 
 para uso humano

 7.281.039 17,8%  13.884.160 14,7%  22.066.498 13,6%

Fabricação de medicamentos 
 para uso veterinário

 524.519 1,3%  956.792 1,0%  1.473.553 0,9%

Fabricação de materiais para usos  
médicos, hospitalares e odontológicos

 372.143 0,9%  486.968 0,5%  892.852 0,6%

ANEXO

TABELA 1: PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA, POR SEGMENTO, 1996, 2002 E 2007 (EM R$ MIL)
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Segmentos/ 
grupos de produtos 1996 2002 2007

Fabricação de defensivos  
agrícolas       

 2.765.559 6,7%  6.513.243 6,9%  15.823.339 9,8%

Fabricação de inseticidas  759.763 1,9%  1.385.935 1,5%  790.810 0,5%

Fabricação de fungicidas  163.624 0,4%  73.119  571.887 0,4%

Fabricação de herbicidas  1.485.866 3,6%  3.173.321 3,4%  8.295.788 5,1%

Fabricação de outros 
defensivos agrícolas

 356.306 0,9%  1.880.869  6.164.855 3,8%

Fabricação de sabões, detergentes, 
produtos de limpeza e artigos de 
perfumaria

 6.074.424 14,8%  10.523.495 11,1%  16.763.260 10,4%

Fabricação de sabões, sabonetes e 
detergentes sintéticos

 4.015.734 9,8%  4.981.880 5,3%  7.669.609 4,7%

Fabricação de produtos de limpeza 
e polimento

 555.551 1,4%  971.631 1,0%  1.185.452 0,7%

Fabricação de artigos de perfumaria 
e cosméticos

 1.503.139 3,7%  4.569.984 4,8%  7.908.199 4,9%

Fabricação de tintas, vernizes, 
esmaltes, lacas e produtos afins

 2.252.692 5,5%  4.773.542 5,1%  7.397.835 4,6%

Fabricação de tintas, vernizes, 
esmaltes e lacas

 1.715.019 4,2%  3.507.915 3,7%  6.123.362 3,8%

Fabricação de tintas de impressão  217.776 0,5%  490.066 0,5%  659.414 0,4%

Fabricação de impermeabilizantes, 
solventes e produtos afins

 319.897 0,8%  775.561 0,8%  615.060 0,4%

Fabricação de produtos e  
preparados químicos diversos

 3.617.273 8,8%  7.833.144 8,3%  10.154.065 6,3%

Fabricação de adesivos e selantes  744.326 1,8%  1.221.089 1,3%  1.706.743 1,1%

Fabricação de explosivos  147.372 0,4%  244.523  (x) 

Fabricação de catalisadores  (x)  (x)  (x) 

Fabricação de aditivos de uso 
industrial

 1.034.407 2,5%  2.558.557 2,7%  3.978.609 2,5%

Fabricação de chapas, filmes, papéis 
e outros materiais e produtos  
químicos para fotografia

 648.555 1,6%  1.285.163 1,4%  618.268 0,4%

Fabricação de discos e fitas virgens  (x)  (x)  62.521 0,0%

Fabricação de outros produtos 
químicos não especificados ou não 
classificados

 844.363 2,1%  2.222.556 2,4%  3.202.826 2,0%

Total de fabricação de produtos 
químicos

 40.997.245 100,0%  94.383.648 100,0%  161.722.900 100,0%

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da PIA-IBGE.
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6. Setor automotivo: desafios  

e expectativa de investimentos

Tiago Toledo Ferreira*

INTRODUÇÃO

As projeções apontam investimentos de R$ 30,7 bilhões no setor automotivo du-

rante o período 2010-2013. Esse montante supera em 19,2% o valor investido 

!"#$%&"'!("%$%&)*&%"+*(&,*&-.-#*&$,+"(.*(&/01123011456&7#8'&)"&,*9*%&'*)"#*%&"&

da ampliação de capacidade, implantações de unidades produtivas estão contem-

pladas nessa estimativa.

Esses investimentos consolidam a posição do Brasil como um dos principais po-

los produtores do setor automotivo mundial e reforçam sua liderança na região 

%:#3$'"(.-$,$6&;&!$<%&+$'=8'&)"%!*,+$&,*&)"%",9*#9.'",+*&)"&!(*):+*%>&%",)*&

responsável por algumas soluções que serão adotadas em escala global.

?'&@($,)"&'").)$>&*%&.,9"%+.'",+*%&("A"+"'&$&-*,B:,+:($&.,+"(,$-.*,$#&)*&%"+*(>&

abordada na segunda seção, na qual são destacados a evolução recente dos mer-

cados e os impactos da recente crise econômica. Transformações estruturais, mais 

!"(-"!+<9".%&,*&'8).*&"&#*,@*&!($C*%>&BD&"%+E*&,$&!$:+$&)$%&'*,+$)*($%>&$F"+$,)*&

as decisões correntes de investimento. Analisadas na terceira seção, essas trans-

formações relacionam-se a questões de energia e de segurança e ao maior dina-

mismo dos mercados emergentes. Comentados os condicionantes externos ao in-

vestimento, a próxima etapa envolve a discussão de fatores internos, realizada na 

quarta seção. Depois, na quinta seção, as projeções de investimento para o período  

01G1301GH&%E*&$!("%",+$)$%&"&$%&!$(+.-:#$(.)$)"%&)*&-.-#*&%E*&$!*,+$)$%6&I*(&J'>&

na conclusão, os principais pontos discutidos ao longo do trabalho são consolidados. 

*  Economista do Departamento de Transportes e Logísticas da Área de Infraestrutura (DELOG/AIE) do 

BNDES (tiago.ferreira@bndes.gov.br). O autor agradece os comentários e sugestões de Paulo Castor de 

K$%+(*>&L$(*#)*&M.$#N*&I($+"%>&M"(,$,)*&I.'",+"#&I:@$>&O"$+(.C&O$(=*%$&P".("##"%&"&O"(,$()*&Q.##"#$&$&

versões anteriores deste trabalho. Naturalmente, eventuais imperfeições remanescentes são de inteira 

responsabilidade do autor.
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CENÁRIO INTERNACIONAL: EVOLUÇÃO RECENTE

7&.,)R%+(.$&$:+*'*+.9$&!$%%*:&!*(&).9"(%$%&+($,%F*('$ST"%&,$%&R#+.'$%&)8-$)$%6&

A maior abertura comercial e a busca de novos mercados nortearam as mudanças. 

Desse processo, emergiu uma indústria mais internacionalizada, com maior des-

concentração regional.

O deslocamento do eixo dinâmico da indústria em direção aos países emergentes 

demandou pesados investimentos na implantação de unidades fabris e em enge-

,N$(.$>&!$($&*&)"%",9*#9.'",+*&)"&!(*):+*%&9*#+$)*%&U&("$#.)$)"&%*-.*"-*,V'.-$&

)*%&,*9*%&'"(-$)*%6&7#8'&)"&!*!:#$ST"%&-*'&'",*(&!*)"(&$W:.%.+.9*>&$%&"'!("-

sas foram confrontadas com malhas viárias mais precárias e com diferentes exi-

@X,-.$%&Y&)*%&!$)(T"%&)"&%"@:($,S$&U%&!("F"(X,-.$%&)*%&-*,%:'.)*("%6&7&Z$="#$&G&

ilustra esse processo.

TABELA 1: PARTICIPAÇÃO DOS PAÍSES NA PRODUÇÃO MUNDIAL (EM %)

 1981 1991 2001 2008

Japão 30,11 28,01 17,36 16,40

Alemanha, França, Reino Unido 22,41 21,36 19,54 14,55

Estados Unidos 21,39 18,63 20,28 12,34

Brasil 2,10 2,03 3,19 4,57

China n.d. 1,50 4,14 13,25

Demais 24,00 28,46 35,49 38,90

M*,+"%[&\$()%&/011]5&"&;^K76

;&@($,)"&)"%+$W:"&.,).9.):$#&8&$&KN.,$>&-:B$&!$(+.-.!$SE*&,$&!(*):SE*&':,).$#&

saltou de menos de 2%, em 1991, para mais de 13%, em 2008. A participação dos 

)"'$.%&!$<%"%&"'"(@",+"%&+$'=8'&F*.&-("%-",+"6&;&O($%.#>&!*(&"_"'!#*>&)*=(*:&

sua relevância no período. No entanto, o Japão, apesar da menor participação, 

ainda detinha a liderança.

A maior integração comercial foi fundamental para que ocorresse essa tendência. 

Algumas regiões, notadamente os países do Leste Europeu membros da União 

?:(*!".$&"&*&P8_.-*>&("-"="($'&!$(+"&)$&!(*):SE*&)*%&!$<%"%&9.C.,N*%>&"'&F:,SE*&

do menor custo. Outras regiões obtiveram maiores escalas de produção por con-

ta das exportações, viabilizando a expansão de seu parque produtor. No entanto, 



203

A
U

T
O

M
O

T
IV

O

PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO 2010-2013

os elevados custos logísticos e os padrões de regulamentação regionais limitam a 

$)*SE*&)"&"%+($+8@.$%&=$%"$)$%&"'&"_!*(+$ST"%6&7&.,)R%+(.$&8&F*(+"'",+"&("@:#$)$&

e, em cada mercado, o veículo precisa atender a padrões ambientais e de segurança 

"%!"-<J-*%6&7%&!(.,-.!$.%&"_.@X,-.$%&)"&%"@:($,S$&",9*#9"'&$&%"#"SE*&)"&.+",%&)"&

segurança obrigatórios (air bags, retrovisores, freios ABS, entre outros), enquanto 

*&-*,%:'*&","(@8+.-*&"&$%&"'.%%T"%&9".-:#$("%&-*,%+.+:"'&$%&!(.,-.!$.%&!("*-:-

pações ambientais.

TABELA 2: PRODUÇÃO – PARTICIPAÇÃO DAS MONTADORAS  (EM %)

Empresa Origem 2008 Empresa Origem 1998

1 Toyota  Japão 13,28  GM  EUA 14,31

2 GM  EUA 11,91  Ford  EUA 12,37

3 Volkswagen  Alemanha 9,25  Toyota – Daihatsu  Japão 9,83

4 Ford  EUA 7,77  Volkswagen  Alemanha 9,08

5 Honda  Japão 5,63  DaimlerChrysler  Alemanha – EUA 8,52

6 Nissan  Japão 4,88  Fiat  Itália 5,09

7 PSA  França 4,78  Nissan  Japão 4,94

8 Hyundai  Coreia do Sul 3,99  Honda  Japão 4,39

9 Suzuki  Japão 3,77  Renault  França 4,31

10 Fiat  Itália 3,63  PSA  França 4,24

Demais fabricantes 31,11 Demais fabricantes 22,92

Participação de empresas chinesas 
entre os 35 maiores 

5,50
Participação de empresas chinesas 
entre os 35 maiores 

1,02

Fonte: OICA.

Se os países emergentes ganharam participação na produção internacional de  

veículos, as montadoras sediadas nos países tradicionais mantiveram a liderança 

ao longo dos últimos anos, pois comandaram com êxito o desenvolvimento da 

.,)R%+(.$&,*%&!$<%"%&"'"(@",+"%>&"_!#*($,)*&$%&"#"9$)$%&=$((".($%&U&",+($)$6&?,+("&

elas, pode-se apontar a necessidade de grandes escalas de produção e de elevados 

gastos para o desenvolvimento de produtos. Em mercados como o chinês e o rus-

so, muitas montadoras formaram joint-ventures com empresários locais. A Coreia 

do Sul foi o país emergente que logrou maior sucesso na criação de grandes grupos 

locais, contando com duas empresas entre as 15 maiores do setor no mundo. Mui-

tas montadoras chinesas estão em posição intermediária, e o país ambiciona que 

%:$%&'*,+$)*($%&)"+",N$'&'$.*(&("#"9`,-.$&,*&'8).*&!($C*6&;&@*9"(,*&-N.,X%&
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planeja consolidar os 14 maiores fabricantes locais em grandes grupos, que seriam 

("%!*,%D9".%& !*(& !$(-"#$& %.@,.J-$+.9$& )*&'"(-$)*& #*-$#6& ?,+("& "#"%>& *& @*9"(,*&

chinês espera que dois ou três alcancem um volume de fabricação anual de dois 

milhões de unidades e que quatro ou cinco ultrapassem a barreira de um milhão de 

unidades ab"#*.++"&/011c>&!6&d5e6

A produção de veículos superou a marca de 70 milhões de unidades em 2008, 

apesar de apresentar queda de volume em relação a 2007. Entre 1997 e 2008, o 

'"(-$)*&-("%-":>&"'&'8).$>&0>dfg&$*&$,*6&K"(-$&)"&cdg&)*%&9"<-:#*%&"%+E*&,$&

categoria automóveis e comerciais leves. No entanto, a proporção de caminhões 

"&V,.=:%&,*&+*+$#&!(*):C.)*&8&-("%-",+"&$*&#*,@*&)*%&R#+.'*%&$,*%>&("%:#+$)*&)$&

maior participação dos países emergentes, onde a utilização do modal rodoviário 

!$($&*&+($,%!*(+"&)"&-$(@$%&8&'$.%&.,+",%$6

TABELA 3: PRODUÇÃO MUNDIAL DE VEÍCULOS (EM UNIDADES)

 1997 2000 2003 2006 2008

Carros 38.453.000 41.299.068 41.968.666 49.982.840 52.637.206

Veículos comerciais 13.886.000 14.866.431 15.949.491 15.484.497 13.596.954

Caminhões 1.888.000 1.968.572 2.523.632 3.279.069 3.589.699

Ônibus 136.000* 161.486 221.436 511.508 702.672

Total 54.363.000 58.295.557 60.663.225 69.257.914 70.526.531

Fonte: OICA.

* Por causa da inconsistência de dados, o número foi ajustado pelo autor.

Reações do setor à recente crise econômica internacional

A recente crise econômica internacional afetou mais fortemente as economias 

desenvolvidas, provocando queda nas vendas de veículos automotores, que 

("):,)*:&"'&)"+"(.*($SE*&)$%&J,$,S$%&)$%&'*,+$)*($%>&$'"$S$,)*&$&%*=("9.-

vência de algumas empresas do setor. Vários governos, inclusive de países em 

desenvolvimento, intervieram diretamente para evitar um eventual colapso da 

sua indústria automotiva. 
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TABELA 4: PRINCIPAIS PACOTES DE SUPORTE À INDÚSTRIA1

País R$ milhões
Relacionado ao uso de 

tecnologias limpas
Incentivos para a aquisição 

de novos veículos

Alemanha 4.855 x x

Austrália 9.938 x  

Brasil2 3.329 x

Canadá 7.645   

Coreia do Sul 3.709 x  

Espanha 12.945 x x

Estados Unidos3 40.650 x

França 19.418 x x

Itália 5.502 x x

Luxemburgo 15 x x

México 169 x  

Noruega 33 x  

Portugal 647 x x

Reino Unido 7.850 x x

Suécia 5.974 x  

Turquia 319  x

Fontes: SRF/MF e OCDE (2009).

1 ;%&)$)*%&-*,%*#.)$'&@$%+*%&("$#.C$)*%&$+8&'"$)*%&)*&!(.'".(*&%"'"%+("&)"&011c>&-*,9"(+.)*%&U&+$_$&)"&-`'=.*&'8).$&)"&011c6

2 b$)*%&("#$+.9*%&U&!"()$&)$&$(("-$)$SE*&"'&F:,SE*&)$&("):SE*&+"'!*(D(.$&)$%&$#<W:*+$%&)*&^'!*%+*&%*=("&I(*):+*%&^,):%+(.$#.C$)*%&

(IPI) de automóveis durante o ano de 2009.

3 I*%+"(.*('",+">&*%&?%+$)*%&h,.)*%&$'!#.$($'&%":&!$-*+"&$*&F*(,"-"(&.,-",+.9*%&U&$W:.%.SE*&)"&$:+*'i9".%>&%",)*&*&9$#*(&)*&=V,:%&

("#$-.*,$)*&U&"J-.X,-.$&","(@8+.-$&)*&9"<-:#*6

A evolução recente do setor automotivo nos Estados Unidos, berço da indús-

tria automotiva, ilustra a extensão da crise. A economia local entrou em re-

cessão a partir de dezembro de 2007, interrompendo um longo período de 

expansão. O consumo de bens duráveis foi um dos componentes do produto 

nacional bruto (PNB) que apresentaram maior queda. A escalada do preço do 

=$((.#&)"&!"+(i#"*>&.,.-.$)$&"'&'"$)*%&)"&011]>&$'!#.J-*:&*&"F".+*&)"!("%%.9*&

da conjuntura interna.
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Duas das montadoras mais tradicionais do país – Chrysler e General Motors 

K*(!*($+.*,&Y&=","J-.$($'3%"&)"&-*,+(*9"(%*&!$-*+"&)"&$B:)$>&#$,S$)*&!"#*&@*9"(-

,*&,*(+"3$'"(.-$,*&,*&J'&)"&01146&7#8'&)"&$F$%+$(&*&(.%-*&)"&.,%*#9X,-.$>&*&!$-*+"&

9.%$9$&U&"_"-:SE*&)"&!(*@($'$%&)"&(""%+(:+:($SE*&W:"&$%%"@:($%%"'&$&9.$=.#.)$)"&

)$%&"'!("%$%&,*&'8).*&!($C*6&I*(&-$:%$&)$&.,%:J-.X,-.$&)*%&("-:(%*%&*=+.)*%>&$&jP&

e a Chrysler pleitearam ajuda adicional ao governo norte-americano em fevereiro de 

2009. Contudo, o pacote não impediu a concordata da Chrysler e da General Motors 

K*(!*($+.*,>&$&'$.*(&'*,+$)*($&)"&9"<-:#*%&$:+*'*+*("%&)*&':,)*&$+8&011]61

?'&("%!*%+$&U&-(.%">&*&@*9"(,*&$#"'E*&-*,-")":&:'&=V,:%&)"&k&0>2&'.#&!$($&*%&-*,-

sumidores que trocaram seus carros com idade superior a nove anos por novos ou 

seminovos. Essa medida foi bastante efetiva para a recuperação do mercado interno, 

que, em 2009, superou 2008. O sucesso dessa medida inspirou programas similares 

na Itália, na França e nos Estados Unidos.

Nos países em desenvolvimento, a China e o Brasil obtiveram destaque, ao debe-

larem a crise por meio de estímulos concedidos pelo governo. No caso brasileiro, 

as medidas envolveram a redução da carga tributária sobre a fabricação do veículo 

"&*&)"%+($9$'",+*&)*&-(8).+*6&7&KN.,$&$!*%+*:&"'&%:=%<).*%&$*%&-*'!($)*("%&)"&

automóveis.

A crise fragilizou as empresas do setor automotivo, originando muitas ações de  

reorganização, que variaram da formação de alianças a reestruturações patrimoniais. 

Um movimento importante foi o anúncio da compra das marcas Volvo e Saab, da 

Ford e da GM, pelas empresas Geely (chinesa) e Spyker Cars (holandesa), res-

!"-+.9$'",+"6&;:+(*&'*9.'",+*&"'=#"'D+.-*&F*.&:'$&!$(-"(.$&"%+($+8@.-$&-*'&$&

l:C:m.>&$,:,-.$)$&!"#$&Q*#m%n$@",&,*&J'&)"&011c>&9.%$,)*&!(.,-.!$#'",+"&$'!#.$(&

%:$&!("%",S$&,*&'"(-$)*&-N.,X%6&7*&'"%'*&+"'!*>&$&Q\&$%%:'.:&*&-*,+(*#"&)$&

I*(%-N">&("9"(+",)*&:'&'*9.'",+*&)"&-*'!($&N*%+.#&)"A$@($)*&$#@:,%&$,*%&$,+"%&

pela sua nova controlada.

1  O governo dos Estados Unidos, em associação com o governo canadense e com um fundo controlado pelo 

%.,).-$+*&h,.+")&7:+*&\*(m"(%&/h7\5>& .,+"(9".*&).("+$'",+"&!$($&"9.+$(&$&F$#X,-.$&)$&"'!("%$>&-(.$,)*&

uma nova, a General Motors Company, que, em troca de dívidas detidas pela antiga GMC, assumiu quatro 

'$(-$%&"&@($,)"&!$(+"&)*%&$+.9*%&J_*%&"&)*&-$!.+$#&N:'$,*&)$&$,+.@$&jPK6&7&'$%%$&F$#.)$&)$&KN(o%#"(&

transferiu grande parte dos seus ativos para um grupo formado por credores, funcionários e pelo grupo 

italiano Fiat, que tem a opção de adquirir, futuramente, o controle da empresa.
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DESAFIOS NO CURTO/MÉDIO PRAZO

Deslocamento do eixo dinâmico

O deslocamento do eixo dinâmico, descrito na seção inicial, implica a transferên-

cia de capacidade produtiva para os países em desenvolvimento. Esse processo 

8&.#:%+($)*&,$&Z$="#$&26&I(.'".($'",+">&8&,"-"%%D(.*&,*+$(&$&"_.%+X,-.$&)"&%:=%-

tancial capacidade ociosa na indústria automotiva. Em termos globais, a Ásia, 

impulsionada pelo crescimento dos mercados da Índia e da China, reforçará sua 

#.)"($,S$6&?'&,<9"#&.,+($(("@.*,$#>&$&+",)X,-.$&8&*&$!(*F:,)$'",+*&)*%&!(*-"%%*%&

"'&-:(%*6&p$&7'8(.-$&)*&p*(+">&*&InK&7:+*'*+.9"&^,%+.+:+"&!(*B"+$&:'&$:'",+*&

da participação mexicana, em movimento similar ao da União Europeia, onde au-

mentará a relevância da produção na República Tcheca, na Polônia e na Romênia. 

Na Ásia, a China deverá tomar, em breve, o posto de principal produtor, atualmen-

te detido pelo Japão.

TABELA 5: CAPACIDADE PRODUTIVA E NÍVEL DE UTILIZAÇÃO (EM UNIDADES E %)

 2007 2008 2009 2010 2015

Global
Capacidade 83.132.938 86.810.778 85.483.877 88.839.263 96.741.877

Utilização 83,00% 76,10% 65,10% 69,00% 85,20%

Ásia-Pacífico
Capacidade 32.003.477 35.584.855 37.229.900 39.588.791 43.175.592

Utilização 83,40% 76,30% 69,20% 72,70% 86,70%

Leste Europeu
Capacidade 3.925.674 4.499.099 4.787.944 5.006.129 6.095.233

Utilização 78,60% 73,30% 38,70% 42,70% 78,00%

União Europeia
Capacidade 22.665.477 22.919.893 21.491.434 21.634.535 22.338.355

Utilização 83,00% 76,20% 68,20% 68,70% 83,60%

África
Capacidade 2.706.282 2.907.572 3.042.363 3.111.476 3.488.118

Utilização 65,00% 61,40% 51,00% 51,50% 68,60%

América do Norte
Capacidade 17.486.952 16.129.840 14.001.480 14.430.527 15.669.194

Utilização 86,20% 78,20% 59,20% 69,90% 89,00%

América do Sul
Capacidade 4.345.076 4.769.519 4.930.756 5.067.805 5.975.385

Utilização 81,80% 78,40% 70,90% 75,60% 87,50%

Fonte: PwC Automotive Institute.

No novo cenário, a China e, possivelmente, a Índia deverão assumir uma po-

sição central, integrando o grupo de países líderes da indústria, nos quais as 

montadoras e os fornecedores instalam seus principais centros de pesquisa e 

de manufatura. Durante a crise, as empresas chinesas iniciaram uma ofensiva 
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"'&).("SE*&U%&'*,+$)*($%&'$.%&)"=.#.+$)$%>&"'&=:%-$&)"&$W:.%.ST"%&*:&$-*()*%&

W:"&$'!#.$%%"'&$&-$!$-.+$SE*&+8-,.-$&"&*%&'"(-$)*%6&;%&$-*()*%&J('$)*%&%"(E*&

fundamentais para a constituição de players globais, abreviando um fenômeno 

"%!"($)*&!$($&$%&!(i_.'$%&)8-$)$%6&7& q,).$>&,*+i(.$&!"#*&)"%",9*#9.'",+*&)"&

9"<-:#*%&)"&=$._*&-:%+*>& +$'=8'& +",)"&$& ("F*(S$(& %":&!*%.-.*,$'",+*6&P:.+$%&

montadoras vislumbram o país como centro para concepção de produtos para os 

países em desenvolvimento.

7&J'&)"&$!*.$(&$%&*!"($ST"%&,*%&!$<%"%&"'"(@",+"%>&$%&"'!("%$%&!("-.%$'&"%+(:+:-

($(&:'$&-$)".$&)"&F*(,"-")*("%>&$#.,N$)$%&U&%:$&"%+(:+:($&@#*=$#&)"&!(*):SE*6&?%%"&

processo de expansão espacial será acompanhado pelo acirramento da concor-

(X,-.$6&?'&("%!*%+$>&$%&'*,+$)*($%&+",)"'&$&$!(*F:,)$(&$%&$#.$,S$%&"%+($+8@.-$%>&

para obter economias de escala e desenvolver produtos voltados para os diversos 

mercados regionais. Esses produtos teriam como base plataformas globais, com 

elevados volumes de vendas. Os avanços nas telecomunicações viabilizaram a  

instalação de centros de pesquisa e desenvolvimento interconectados. Todo esse 

processo demanda importantes transformações no portfólio de produtos, incorpo-

($,)*&9"<-:#*%&W:"&$+",)$'&$&,*9$%&!("F"(X,-.$%&"&%"B$'&J,$,-".($'",+"&9.D9".%6&

Segurança veicular

O aumento da frota suscita maior demanda por segurança, em decorrência do au-

mento no número de acidentes. Nos países desenvolvidos, a questão vem sendo 

debatida há mais tempo, o que implica padrões mais rígidos de segurança. O livro 

Unsafe at any speed, de Ralph Nader, publicado em 1965, elenca os diversos ris-

cos aos quais estão sujeitos os passageiros de automóveis. A grande repercussão 

)$&*=($&F*.&:'&)*%&F$+*("%&W:"&'*+.9$($'&*&Z($FJ-&$,)&P*+*(&Q"N.-#"&l$F"+o&7-+>&

instituído pelo Congresso norte-americano em 1966. Desde então, as exigências 

de segurança vêm sendo progressivamente ampliadas. Dados do Departamento de 

Transporte do governo norte-americano apontam para uma redução de 23,74% na 

taxa de acidentes fatais por veículo, entre 1994 e 2007.2 Por outro lado, esses nú-

meros tendem a crescer nos países em desenvolvimento, que contam com padrões 

2  Mais detalhes podem ser obtidos na página http://www-fars.nhtsa.dot.gov/.
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de segurança mais lenientes. No Brasil, por exemplo, air bags e freios ABS ainda 

não são obrigatórios. A incorporação de itens adicionais de segurança representa 

:'&)"%$J*&U&"_!$,%E*&)$&.,)R%+(.$&,*%&!$<%"%&"'&)"%",9*#9.'",+*>&!*(&-*,+$&)*%&

impactos sobre os preços dos produtos.

TABELA 6: ACIDENTES FATAIS (QUANTIDADE POR MIL VEÍCULOS)

Alemanha 0,15

Argentina 0,64

Brasil 1,68

Canadá 0,15

Coreia do Sul 0,76

Estados Unidos 0,20

França 0,24

Japão 0,15

México 0,67

Reino Unido 0,12

Fonte: Elaboração do autor, com base em dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e da Or-

ganização Mundial da Saúde (OMS).

Mudanças climáticas e demanda energética

7%&':)$,S$%&-#.'D+.-$%&"&$&)"'$,)$&","(@8+.-$&%E*&*%&!(.,-.!$.%&.,):+*("%&)$%&

transformações esperadas para a indústria, ao longo dos próximos anos. São fato-

("%&.,+"(3("#$-.*,$)*%>&9.%+*&W:"&*&-*,%:'*&)"&-*'=:%+<9".%&Fi%%".%&8&("%!*,%D9"#&

!*(&:'$&!$(-"#$&%.@,.J-$+.9$&)$%&"'.%%T"%&)"&K;
2
.

7&'$,:+",SE*&)$&+",)X,-.$&$+:$#&8&.,%:%+",+D9"#>&%"@:,)*&$&^,+"(,$+.*,$#&?,"(@o&

Agency (IEA). De acordo com o cenário projetado em IEA (2009), a demanda 

","(@8+.-$& -("%-"(D>& "'&'8).$>& G>2g& $*& $,*>& #.)"($)$& !"#$& q,).$& "& !"#$&KN.,$>&

acumulando um aumento de 40% no consumo entre 2007 e 2030. A temperatura 

'8).$&)*&!#$,"+$&%*F("(D&"#"9$SE*&$!(*_.'$)$&)"&f&@($:%>&"&$&("9"(%E*&)"%%"&W:$-

dro demandará esforços adicionais. O setor automotivo tem um papel fundamen-

tal a desempenhar nos esforços adicionais necessários, por ser um dos maiores 

demandantes de combustível, em especial dos derivados do petróleo. A Tabela 7 

consolida o cenário descrito.
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TABELA 7: DEMANDA ENERGÉTICA MUNDIAL NO CENÁRIO DE REFERÊNCIA (MTOE)

 
1980 2000 2007 2015 2030 2007-2030  

(%)*

Carvão 1.792 2.292 3.184 3.828 4.887 1,9

Óleo 3.107 3.655 4.093 4.234 5.009 0,9

Gás 1.234 2.085 2.512 2.801 3.561 1,5

Nuclear 186 676 709 810 956 1,3

Hidro 148 225 265 317 402 1,8

Biomassa 749 1.031 1.176 1.338 1.604 1,4

Outros renováveis 12 55 74 160 370 7,2

Total 7.228 10.019 12.013 13.488 16.789 1,5

Fonte: IEA (2009).

r&Z$_$&'8).$&)"&9$(.$SE*&$,:$#6

A IEA traçou um cenário alternativo, no qual a concentração dos gases causadores 

do efeito estufa seria estabilizada em 450 partes por milhão (ppm) de CO
2
 equiva-

lente. Novas iniciativas, anunciadas em 2009, ilustrariam uma mudança na postu-

ra dos governos. A Tabela 8 apresenta as principais medidas adotadas no mundo 

para reduzir os impactos ambientais causados por veículos de passeio (automó-

veis e comerciais leves). Mais do que representar o despertar dos governos para a  

necessidade de reduzir os danos ao meio ambiente, a tabela expõe o arsenal de 

'").)$%&U&).%!*%.SE*&)*%&F*(':#$)*("%&)"&!*#<+.-$6

TABELA 8: PRINCIPAIS MEDIDAS AMBIENTAIS ADOTADAS NO MUNDO – AUTOMÓVEIS DE PASSEIO (2004)

Abordagem Medidas País/região

Padrões de economia 
de energia

Padrão numérico em mpg, km/l  
ou l/100-km

Austrália, Canadá, China, Coreia do 
Sul, Estados Unidos, Japão e Taiwan

Padrões para emissões 
de gases

Estabelecimento de limites em gramas/km ou 
gramas/milha

Califórnia (EUA) e União Europeia

Altas taxas sobre com-
bustíveis

Taxação pelo menos 50% superior ao preço-base 
do barril de petróleo

Japão e União Europeia

Incentivos fiscais
Desconto fiscal baseado no tamanho do motor, na 
eficiência e na emissão de dióxido de carbono

Japão e União Europeia

Programas de P&D
Incentivos para determinadas tecnologias e com-
bustíveis alternativos

Estados Unidos, Japão e União 
Europeia

Penalidade econômica Taxa por consumo elevado Estados Unidos

Metas e mandatos 
tecnológicos

Metas de vendas de veículos  
de emissão zero

Califórnia (EUA)

Medidas de controles 
de tráfego

Permissão para circulação de veículos híbridos em 
áreas mais densas; banimento de SUVs

Alguns estados norte-americanos  
e a cidade de Paris

Fonte: An e Sauer (2004).
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Desde 2004, os governos aprofundaram a implementação das políticas dispostas 

na Tabela 8. Os Estados Unidos, por exemplo, anteciparam diversas metas de seu 

programa de emissões. De acordo com planejamento anterior, de 2007, a frota 

,*9$& +"(.$& )"& $#-$,S$(& :'& -*,%:'*&'8).*& !*,)"($)*& )"& H2>2&'!@3 em 2020. 

Entretanto, em 2009 o presidente norte-americano Barack Obama antecipou essa 

meta para 2016.

7#8'&)"&F$+*("%&$'=.",+$.%>&$&=:%-$&!*(&%"@:($,S$&","(@8+.-$&/)"J,.)$&-*'*&*&

$-"%%*>&$&:'&!("S*&($C*D9"#>&U&F*,+"&","(@8+.-$&)"'$,)$)$>&!(*9.)$&!*(&!(*):+*-

("%&-*,JD9".%5&+$'=8'&!("%%.*,$&!*(&':)$,S$&,$&+",)X,-.$&$+:$#&)*&-*,%:'*&)"&

combustíveis fósseis. A dependência em relação a poucos produtores, organizados 

"'&-$(+"#>&$%%*-.$)$&U&@($,)"&9*#$+.#.)$)"&)*%&!("S*%&)*&=$((.#&)"&!"+(i#"*>&("):,-

)$&"'&W:"%+.*,$'",+*%&$-"(-$&)$&%"@:($,S$&","(@8+.-$&)*%&!$<%"%&-:B$%&'$+(.C"%&

","(@8+.-$%&%"&=$%".$'&,*&-*,%:'*&"&,$&.'!*(+$SE*&)"&!"+(i#"*6

p"%%"&-",D(.*>& $& "#"+(.J-$SE*&9".-:#$(& %:(@"&-*'*&!*)"(*%$&$#+"(,$+.9$&U&).%-

posição dos formuladores de política. Segundo a GM, o Volt, veículo híbrido  

plug-in4 )$&"'!("%$>&-*,%"@:.(D&(*)$(&$+8&0H1&'.#N$%!com um galão de gasolina. 

?'&:'&'*'",+*&.,.-.$#>&W:$,)*&$&+"-,*#*@.$&8&,$%-",+"&"&$&!(*):SE*&,E*&$#-$,-

S$&9*#:'"%&!(i_.'*%&U&"%-$#$&.)"$#>&$&!$(+.-.!$SE*&)*&@*9"(,*&%:=%.).$,)*&$%&

!"%W:.%$%&"&$&-*'!($&)"&9"<-:#*%&8&F:,)$'",+$#&!$($&9.$=.#.C$(&-*'"(-.$#'",+"&

a solução. Ademais, a nova tecnologia demanda investimentos em infraestrutura 

para a recarga da bateria, ponto mais crítico para os veículos não híbridos, ou 

seja, aqueles que não dispõem de fontes alternativas de propulsão ou de carre-

gamento da bateria.

Nos Estados Unidos, o Departamento de Energia (DOE) disponibilizou mais 

de US$ 30 bilhões para as empresas investirem em “energias limpas”. Parcela 

considerável desses recursos foi amealhada por projetos relacionados ao setor 

3& &7&%.@#$&'!@&8&:'$&$=("9.$SE*&)"&'.#N$%&!*(&@$#E*6&h'$&'.#N$&-*(("%!*,)"&$&G>f&m'>&",W:$,+*&:'&@$#E*&

equivale a 3,79 litros.
4& &;&9"<-:#*&N<=(.)*&-*,+$&-*'&)*.%&'*+*("%[&:'&$&-*'=:%+E*&"&*:+(*&"#8+(.-*6&7&-*,J@:($SE*&)"+"('.,$&$&

F:,SE*&,*%&'*+*("%6&p*%&!(.'".(*%&'*)"#*%>&*&'*+*(&"#8+(.-*&)"%"'!",N$9$&!$!"#&$:_.#.$(>&",W:$,+*&,*&

Volt ele será o único propulsor. Nesse último caso, o motor a combustão funcionará como um gerador de 

energia, alimentando a bateria. A denominação plug-in indica que a bateria do veículo pode ser alimentada 

!*(&F*,+"&"_+"(,$&)"&","(@.$&"#8+(.-$6
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automotivo, que vão do desenvolvimento de baterias a novos modelos. Adicio-

,$#'",+">&*&@*9"(,*&)*%&?%+$)*%&h,.)*%&-*,-")"&=","F<-.*%&U&$W:.%.SE*&)"&9"<-

-:#*%&N<=(.)*%&"&"#8+(.-*%&W:"&-N"@$'&$&hls&]6211>11&!*(&:,.)$)"6&?'&'"$)*%&

de 2009, 13 países da União Europeia e a China ofereciam facilidades simila-

res. Não menos importantes, os altos preços da gasolina desempenharão papel 

F:,)$'",+$#&!$($&)"((*+$(&"9",+:$.%&("%.%+X,-.$%&)*%&-*,%:'.)*("%&U&%:=%+.+:.-

ção dos veículos tradicionais, potencializando os incentivos econômicos decor-

rentes dos subsídios.

As expectativas apontam para o domínio de mercado pelos veículos híbridos ou 

!:($'",+"&"#8+(.-*%&"'&01H16&7!i%&:'&!"(<*)*&)"&!"#*&'",*%&G1&$,*%&)"&!","-

tração mais lenta, essa velocidade deverá sofrer forte aceleração. O componente 

'$.%&-(:-.$#&$&%"(&)"%",9*#9.)*&8&$&=$+"(.$>&"&*%&)"%$J*%&",9*#9"'&$&$:+*,*'.$>&

*&-:%+*&"&*&+"'!*&,"-"%%D(.*&!$($&*&-$(("@$'",+*6&p"%%"&!"(<*)*>&+$'=8'&%"(D&

)"J,.)*&*&!$)(E*&9",-")*(6

Apesar do aparente consenso em torno da coexistência futura de diferentes padrões 

tecnológicos, vislumbra-se uma competição entre o híbrido plug-in e o puramente 

"#8+(.-*&!"#$&#.)"($,S$&)*%&'$.*("%&%"@'",+*%6&;&9"<-:#*&"#8+(.-*&$=$%+"-.)*&!*(&

-8#:#$&)"&-*'=:%+<9"#&("!("%",+$&:'$&$#+"(,$+.9$&+"-,*#i@.-$&.'!*(+$,+">&'$%&*%&

custos atuais da solução são proibitivos. 

Z7O?t7&c[&Iu;v?wx;&b?&I?p?Zu7wx;&b?&Q?qKht;l&LqOu^b;ly?tzZu^K;l

Híbridos/elétricos como % das vendas totais 2010 2015 2020 2030

EUA 4,2 10,2 26,7 75,8

China 0,4 7,7 25,8 78,3

Mundo 1,7 6,2 19,9 66,0

Híbridos/elétricos como % da frota 2010 2015 2020 2030

EUA 0,9 3,0 8,8 39,8

China 0,1 3,5 15,4 63,1

Mundo 0,3 1,8 6,6 35,6

Fonte: Deutsche Bank (2009).
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CENÁRIO LOCAL

7&("$SE*&)*&'"(-$)*&$:+*'*+.9*&=($%.#".(*&U&("-",+"&-(.%"&"-*,V'.-$&F*.&(D!.)$65

7+8&%"+"'=(*&)"&0114>&$%&9",)$%&)"&9"<-:#*%&%:!"($9$'>&"'&'$.%&)"&0H>d0g>&$%&

do ano anterior. As grandes montadoras operavam em três turnos. Subitamente, 

em outubro e novembro, o mercado enfrentou forte retração. Em dezembro, apesar 

da recuperação em relação a novembro (crescimento de 9,37%), as vendas foram 

Gc>]Gg&.,F"(.*("%&U%&)"&)"C"'=(*&)"&011]6

Estabilizado o mercado, o setor pode avaliar a extensão da crise. Mesmo com a 

W:")$&,*&R#+.'*&W:$)(.'"%+(">&*&$,*&)"&0114&J-*:&'$(-$)*&-*'*&*&'"#N*(&$,*&)$&

indústria automotiva. Foram registrados os recordes de vendas no mercado interno e 

,$&!(*):SE*>&$&)"%!".+*&)$&W:")$&,$%&"_!*(+$ST"%6&;&j(DJ-*&G&.#:%+($&"%%"&-",D(.*6

ju{M^K;&G[&Iu;bhwx;&?&Q?pb7l&b?&7hZ;P|Q?^l>&K;P?uK^7^l&t?Q?l>&K7P^pL}?l&?&~p^Ohl
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Fonte: Anfavea.

P"%'*&$!i%&F*(+"&$B:%+"&)$&!(*):SE*>&W:"&",9*#9":&-*,-"%%E*&)"&F8(.$%&-*#"+.-

vas e desligamento de trabalhadores temporários, o setor automotivo iniciou 2009 

com estoques elevados.

?'&@($,)"&!$(+"&$+(.=:<)$&U%&'").)$%&@*9"(,$'",+$.%>&)"&,$+:("C$&J%-$#&"&-("-

ditícia, a recuperação foi consolidada ao longo do primeiro semestre de 2009.  

5  Castro e Ferreira (2009) detalham os desdobramentos iniciais da crise econômica mundial sobre o setor 

automotivo.
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Ainda em fevereiro, as vendas do segmento de automóveis e comerciais leves 

("+*(,$($'&$*%&!$+$'$("%&)"&01146&7&.'.,X,-.$&)*&+8('.,*&)*&=","F<-.*&J%-$#>6

em março, detonou um movimento de antecipação de compras, que elevou as 

vendas em 33,15% e 16,93%, em relação ao mês anterior e ao mesmo período do 

$,*&$,+"(.*(6&p*%&'"%"%&%:=%"W:",+"%>&$%&9",)$%&%*F("($'&!"W:",$&("+($SE*&$+8>&

,*9$'",+">&%"&"#"9$("'&F*(+"'",+">&+",)X,-.$&+$'=8'&'*+.9$)$&!"#$&$,+"-.!$SE*&

de compras. Enquanto no segmento de veículos leves (automóveis e comerciais 

leves) a expansão foi de 4,14%, no segmento de pesados (caminhões e ônibus) 

N*:9"&("+($SE*&)"&G4>2]g6&p*&J'&)*&!(.'".(*&%"'"%+(">&$%&9",)$%&.,+"(,$%&%:!"-

ravam as observadas no mesmo período, no ano anterior, em 3,03%.

7&'$.*(& -*,J$,S$& )*%& "'!("%D(.*%& "& *& I(*@($'$& Opb?l& )"& l:%+",+$SE*& )*&

Investimento (BNDES PSI)7 foram fundamentais para a recuperação das vendas 

)*&%"@'",+*&)"&9"<-:#*%&!"%$)*%>&"'=*($&,E*&+",N$'&%.)*&%:J-.",+"%&!$($&W:"&*&

%"@'",+*&%:!#$,+$%%"&*&)"%"'!",N*&)"&01146&p*&J'&)*&$,*>&*&("%:#+$)*&-*,%*#.-

dado indicava uma retração de 11,29%.

No entanto, em função do bom desempenho do segmento de veículos leves, que 

cresceu 12,65% em 2009, as vendas do setor automotivo superaram em 11,38% 

a marca de 2008. A produção sofreu queda por causa da retração dos mercados 

externos. Em 2009, as exportações caíram 35,29% e a produção sofreu queda de 

1,29%. A maior participação de veículos importados e os elevados estoques no 

-*'"S*&)*&$,*&+$'=8'&-*,+(.=:<($'&!$($&$&("+($SE*&)$&!(*):SE*6&;&!(*-"%%*&)"&

("-:!"($SE*&)"%-(.+*&,*%&!$(D@($F*%&$,+"(.*("%&!*)"&%"(&*=%"(9$)*&,*&j(DJ-*&06

p*&.,<-.*&)"&01G1>&*&'"(-$)*&.,+"(,*&'$,+"9"&%:$&+($B"+i(.$&)"&"_!$,%E*6&7+8&"'&

F:,SE*&)$& F*(+"& ("+($SE*>&W:"&)"!(.'.:&$&=$%"&)"&-*'!$($SE*>&*&)"%+$W:"&J-*:&

por conta do segmento de veículos pesados. Enquanto o segmento de automóveis 

6& &7,:,-.$)$&"'&)"C"'=(*&)"&0114>&$&("):SE*&)$%&$#<W:*+$%&)*&^I^&9.@*($(.$&$+8&'$(S*&)"&011c6&I*(&-$:%$&

)*%&=*,%&("%:#+$)*%>&*&.,-",+.9*&J%-$#&F*.&!*%+"(@$)*&'$.%&):$%&9"C"%&$*&#*,@*&)*&$,*6&p$&R#+.'$>&*&@*9"(,*&

$,:,-.*:&:'$&+$="#$&!$($&$&9*#+$&!(*@("%%.9$&)*&.'!*%+*&$*%&!$+$'$("%&!(83-(.%"6&p*&",+$,+*>&"'&,*9"'=(*&

de 2009 o governo isentou os veículos !"#&)*%&("$B:%+"%&"%-$#*,$)*%>&W:"&*-*(("(.$'&$+8&*&J'&)*&.,-",+.9*>&

"'&'$(S*&)"&01G16&;&.,-",+.9*&!$($&*&%"@'",+*&)"&-$'.,NT"%&"&V,.=:%&.(D&$+8&)"C"'=(*&)"&01G16
7& ^,%+.+:<)*&"'&B:#N*&)"&011c>&*&!(*@($'$&$:'",+*:&$&$+($+.9.)$)"&)$%&#.,N$%&)"&J,$,-.$'",+*&$&-$'.,NT"%

"&V,.=:%>&W:"&!$%%$($'&$&-*,+$(&-*'&+$_$%&J_$%&("):C.)$%6&;&Opb?l&Il^&9.@*($(D&$+8&HG&)"&)"C"'=(*&

de 2010.
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e comerciais leves cresceu 16,88% no primeiro trimestre de 2010 em relação ao 

mesmo período do ano anterior, o segmento de veículos comerciais pesados, que 

abrange caminhões e ônibus, superou em 43,85% os números do ano anterior. 

?,+("+$,+*>&"'&)"-*((X,-.$&)$&("+.($)$&)"&=","F<-.*%&J%-$.%&"&)*&!(*9D9"#&$:'",+*&

)$&+$_$&)"&B:(*%>&:'$&)"%$-"#"($SE*&8&"%!"($)$&!$($&*&("%+$,+"&)*&$,*6&?'&+"('*%&

@#*=$.%>&"%!"($3%"&:'&-("%-.'",+*&)"&dg&$&2g&,*&$,*6&h'&,R'"(*&%:!"(.*(&8&

"%!"($)*&!$($&$&"_!$,%E*&)$&!(*):SE*6&?%%$&!("9.%E*&8&F:,)$'",+$)$&!"#$&("-:!"-

ração das exportações, que no primeiro trimestre de 2010 superaram o ano anterior 

em 95,85%, e pela inexistência de elevados estoques.

GRÁFICO 2: VENDAS MENSAIS - 2008 x 2009
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Fonte: Anfavea.

A recuperação das vendas foi fundamental para consolidar a posição brasileira 

-*'*&:'&)*%&'"(-$)*%&'$.%&!(*'.%%*("%&)*&':,)*6&7#8'&)"&$%%"@:($(&:'&=*'&

desempenho em relação aos demais mercados, a recuperação espantou temores 

("#$-.*,$)*%&$*&("+*(,*&U&-*,B:,+:($&)*&J'&)$&)8-$)$&$,+"(.*(6&p$W:"#$&8!*-$>&$&

indústria brasileira operava com elevada capacidade ociosa, fruto de substanciais 

.,9"%+.'",+*%&("$#.C$)*%&"'&'"$)*%&)$&)8-$)$>&=$%"$)*%&"'&!(*B"ST"%&)"&'"(-

cado que só se materializaram em 2007, quando a produção superou a de 1997, 

"%+$="#"-",)*&:'&,*9*& ("-*()"6&P$.%&-*,J$,+"%>&).9"(%$%&'*,+$)*($%&"%+:)$'&

ampliar sua presença ou se instalar no país.
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Assim, manteve-se a trajetória de expansão, iniciada em 2004. Inicialmente, o 

principal motor do processo foi o crescimento sustentado da economia. A queda 

)*%&B:(*%&"&$%&':)$,S$%&.,%+.+:-.*,$.%&W:"&$F"+$($'&$&-*,-"%%E*&)"&J,$,-.$'",+*&

.'!:#%.*,$($'&*&$:'",+*&)*&'"(-$)*6&I*(&.%%*>&$&-*,+($SE*&)*&-(8).+*&+"9"&"F".-

tos dramáticos sobre as vendas do setor.

7&'"#N*(&).%+(.=:.SE*&)"&(",)$>&$%%*-.$)$&$*&-("%-.'",+*&)$&"-*,*'.$>&=","J-

ciou a venda de veículos. Segundo a Tabela 10, entre 2003 e 2008 as classes A e 

B, que congregam os potenciais consumidores de automóveis novos, cresceram 

2%.!7#8'&)"%%"&"F".+*&).("+*>&)*.%&'*9.'",+*%&.,).-$)*%&,$&+$="#$&F$9*("-"($'&

*&%"+*(>&+*)*%&("#$-.*,$)*%&U&'.@($SE*&)"&.,).9<):*%&)$%&-#$%%"%&b&"&?&!$($&-#$%-

ses superiores. A maior demanda por carros usados, antes reprimida pela falta de 

(",)$&)"&!$(-"#$&%.@,.J-$+.9$&)$&!*!:#$SE*>&F$9*("-"&.,).("+$'",+"&*&'"(-$)*&)"&

novos, ao conferir maior liquidez e valorizar os ativos dos detentores de automó-

veis, ampliando o montante disponível para a compra de um automóvel novo. A 

melhor distribuição de renda incorpora mais consumidores ao mercado, amplian-

do a demanda por bens e serviços. No setor de turismo, a maior demanda implica a 

compra de veículos de transporte. Nos demais setores, dada a matriz de transporte 

de cargas do Brasil, baseada no transporte rodoviário, amplia a demanda por veí-

culos utilitários.

TABELA 10: DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR CLASSE SOCIAL (EM %)

 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Classe E 28 25 23 19 18 16

Classe D 27 27 27 26 25 24

Classe C 38 40 42 45 47 49

Classe AB 8 8 8 9 10 10

Total 100 100 100 100 100 100

Fonte: CPS/FGV.

Após claros avanços, existia o temor de retrocessos no cenário, em decorrência da 

crise econômica. Uma eventual reconcentração de renda poderia limitar o merca-

do potencial após a retomada, mas os dados afastaram essa preocupação.8

8& &p8(.&et al.&/011c>&!6&0G5[&�b"!*.%&)$&'$(-$)$&!.*($&"'&B$,".(*>&$&)"%.@:$#)$)"&BD&9*#+*:&$*%&,<9".%&!(83-(.%">&

*%&'$.%&=$._*%&)$&,*%%$&%8(."&N.%+i(.-$&W:"&)$+$&)"&Gcf16�
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K*,+:)*>&!$($&$%%:'.(&$%&!(*!*(ST"%&9"(.J-$)$%>&$&"_!$,%E*&)*&'"(-$)*&$:+*-

motivo local necessitava de maior impulso, que, nesse caso, adveio da oferta de 

-(8).+*>&-*'*&'*%+($&*&j(DJ-*&H6&7#8'&)"&$'!#.J-$(&*%&"F".+*%&("%:#+$,+"%&)$&"#"-

9$SE*&"&)$&'"#N*(&).%+(.=:.SE*&)$&(",)$>&*&-(8).+*&F*.&F:,)$'",+$#&!$($&%:%+",+$(&

*&-("%-.'",+*&)$%&9",)$%6&7&$'!#.$SE*&)*&-(8).+*&F*.&$-*'!$,N$)$&!"#$&("):SE*&

das taxas de juros e pela dilatação dos prazos de pagamento, o que reduziu os 

pagamentos mensais exigidos para a compra de veículos. Mais do que incorporar 

,*9*%&-*,%:'.)*("%&$*&'"(-$)*>&$&"_!$,%E*&)*&-(8).+*&9.$=.#.C*:&%"@'",+*%&)"&

veículos mais caros e mais rentáveis.

GRÁFICO 3: CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE BENS - VEÍCULOS
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Fonte: BCB.

7#8'&)$&"9*#:SE*&-*,B:,+:($#>&,"%+"&+($=$#N*&%E*&)"%+$-$)*%&W:$+(*&F$+*("%&F:,-

damentais para a caracterização setorial, a saber: presença de empresas asiáticas, 

-*'8(-.*&"_+"(.*(>&-*'=:%+<9".%&$#+"(,$+.9*%&"&'").)$%&)"&%"@:($,S$6&?%%"%&F$+*-

res auxiliam na delimitação da estrutura produtiva instalada no país, explicando o 

!"(J#&)*%&.,9"%+.'",+*%&)*&%"+*(6

Asiáticos

A despeito do crescimento das montadoras asiáticas no cenário mundial, a in-

)R%+(.$& #*-$#&$.,)$&8&)*'.,$)$&!*(&"'!("%$%&+($).-.*,$.%>&)"&*(.@"'&":(*!".$&"&
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norte-americana. Por exemplo, a Toyota, maior empresa do mundo no setor, ocu-

pava a oitava posição entre as produtoras instaladas no Brasil em 2008.

Nos anos 1990, houve um movimento de atração de montadoras, que transformou 

*&!$(W:"&!(*):+*(&,$-.*,$#&"'&:'&)*%&'$.%&).9"(%.J-$)*%&)*&':,)*6&7&).9"(%.J-

cação não foi acompanhada de uma substantiva desconcentração do mercado, em 

função de pesados investimentos das montadoras já instaladas no país.

7&+($).SE*&8&:'&$+(.=:+*&':.+*&.'!*(+$,+"&,$&.,)R%+(.$&$:+*'*=.#<%+.-$>&!*.%>&$#8'&

)"&%.,$#.C$(&$&W:$#.)$)"&)*&!(*):+*>&"%+D&("#$-.*,$)$&U&"_.%+X,-.$&)"&(")"&)"&'$-

nutenção e de mercado secundário para a revenda do automóvel. Logo, a entrada 

)$%&"'!("%$%&,*&'"(-$)*&$:+*'*+.9*&8&@($):$#6&p*&-$%*&)$%&$%.D+.-$%>&$&"%+($+8@.$&

-*,%.%+"&,*&F*-*&"'&)"+"('.,$)*%&%"@'",+*%&)"&'"(-$)*>&"'&W:"&$&"%-$#$&,E*&8&

muito impeditiva. Após a consolidação da marca no mercado, as empresas podem 

considerar a produção de veículos populares, concorrentes das montadoras tradi-

-.*,$#'",+"&.,%+$#$)$%&,*&!$<%6&7&L*,)$>&$&Lo:,)$.&"&$&Z*o*+$>&$+:$#'",+">&"%+E*&

nesse estágio. Outras empresas, como a Nissan e a Kia, aumentaram bastante a 

participação, embora ela não seja ainda relevante. Recentemente, surgiram notí-

-.$%&%*=("&$&",+($)$&)"&9"<-:#*%&-N.,"%"%&,*&'"(-$)*&=($%.#".(*>&U&%"'"#N$,S$&)$&

Cherry, que passou a vender seu utilitário Tiggo em 2009.

Comércio exterior

;&O($%.#& *%+",+$& !*%.SE*& )"& #.)"($,S$& ,$&7'8(.-$& )*&l:#6&7& .,)R%+(.$& #*-$#& %*:-

="&"_!#*($(&$%&*!*(+:,.)$)"%&)"(.9$)$%&)*%&$-*()*%&-*'"(-.$.%6&7#8'&)*%&!$<%"%&

%:#3$'"(.-$,*%>&*&P8_.-*>&"'&F:,SE*&)"&$-*()*&-*'"(-.$#>&.'!*(+$&:'$&W:$,+.)$-

)"&&%.@,.J-$+.9$&)"&9"<-:#*%&F$=(.-$)*%&,*&O($%.#6&?'&011c>&04>2g&)$&!(*):SE*&)"&

ônibus foi exportada.

I$(-"#$&%:=%+$,+.9$&)*%&9"<-:#*%&8&.'!*(+$)$&!"#$%&'*,+$)*($%&.,%+$#$)$%&,*&!$<%>&

-*,F*('"&"%+($+8@.$&)"&).%+(.=:.SE*&)$&!(*):SE*&",+("&:,.)$)"%&)"&:'$&'"%'$&

("@.E*6&;&O($%.#&8&"%!"-.$#.C$)*&"'&!(*):SE*&)"&9"<-:#*%&-*'!$-+*%>&-$'.,NT"%&

"&V,.=:%>&.'!*(+$,)*&%")$,%&"&:+.#.+D(.*%&#"9"%6&;&j(DJ-*&d&)"%+$-$&*%&!(.,-.!$.%&

destinos dos veículos exportados pela indústria local.
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ju{M^K;&d[&Iu^pK^I7^l&b?lZ^p;l&b7l&?�I;uZ7w}?l&Ou7l^t?^u7l&/01145

África do Sul          Alemanha          Argentina          Chile          China          México          Demais países

9%

4%

51%3%

4%

13%

16%

Fonte: Anfavea.

O Brasil, visto como plataforma regional de produção, exporta CKD,9 veículos 

e autopeças aos demais países. Os principais acordos vigentes são listados na 

Tabela 11.

TABELA 11: PRINCIPAIS ACORDOS COMERCIAIS DO BRASIL

Acordo Situação

Mercosul

O setor automotivo não faz parte do tratado, sendo regido por acordos específicos. Além de 
fomentar o comércio, esses acordos buscam corrigir eventuais assimetrias associadas às tran-
sações de peças e veículos. Em relação ao regime de origem, geralmente os acordos assinados 
com a participação de membros do grupo exigem que no mínimo 60% dos componentes sejam 
produzidos dentro do bloco para que a mercadoria goze dos benefícios.

Mercosul-México Desde 2007 está instituído o livre comércio de veículos leves entre os países.

Brasil-Argentina

O acordo sofreu diversas modificações, a última em 2008, quando foi assinado acordo que re-
gerá as transações entre os dois países até 2013, quando está previsto o livre comércio entre os 
países. Nos cinco anos iniciais, o mercado será regido por um coeficiente !"# que mede os des-
vios em relação às exportações passíveis de isenção do imposto de importação. No novo acordo, 
o !"# do Brasil é de 2,5, enquanto o da Argentina continuou em 1,95. Em outras palavras, a cada 
US$ 100 que o Brasil exportar para a Argentina, esse país terá o direito de exportar US$ 250 
isentos de imposto de importação. Por outro lado, a cada US$ 100 exportados pela Argentina, 
o Brasil terá o direito de exportar US$ 195 livres de impostos.

Brasil-Uruguai

Em vigor desde julho de 2008, o acordo é válido por seis anos. O Uruguai poderá exportar ao 
Brasil veículos que tenham até 60% dos componentes produzidos no Mercosul sem pagar im-
posto de importação. Esse benefício é estendido a uma cota de 20 mil veículos e comerciais leves 
e 1,2 mil blindados não enquadrados no requisito de origem. O Brasil, por sua vez, tem uma 
cota de exportação de 6,5 mil veículos e comerciais leves e 2,5 mil utilitários. Diferentemente do 
acordo anterior, as autopeças produzidas no Brasil também enfrentam uma cota.

Fonte: Ferreira e Pinhão (2008).

9  O termo completely knocked down (CKD) refere-se ao sistema de produção no qual kits completos de 

componentes automotivos são importados para montagem no país.
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Após atingir a marca de!842 mil unidades em 2006, as exportações ingressaram 

em trajetória cadente. Em 2009, representaram 14,82% da produção. Estrutural-

mente, o padrão de especialização da indústria local limita as exportações a países 

em desenvolvimento. Se o processo de downsizing10 favorece a inserção externa, 

o veículo produzido no Brasil ainda precisa avançar muito em relação aos itens de 

conforto e segurança, ainda bastante inferiores ao padrão dos países desenvolvidos.  

Por causa da forte regulamentação do setor, veículos sem air bag são vetados em 

diversos mercados. A falta de escala na produção de determinados itens reduz a 

competitividade da produção local de veículos com maior conteúdo.

Combustíveis alternativos

A adoção do álcool como combustível em substituição aos derivados do petróleo 

"%+D&"'&!$:+$&)"%)"&$&)8-$)$&)"&Gc]16&^,.-.$#'",+">&$&)"!",)X,-.$&"_+"(,$&-*,%-

tituía a principal preocupação governamental, risco que desembocou em crise do 

Balanço de Pagamentos durante o choque do petróleo de 1973. Em resposta, o 

governo brasileiro instituiu o Proálcool, em 1975, por meio do Decreto 76.593. 

O objetivo do programa era promover a substituição dos derivados de petróleo 

!"#*&D#-**#6&;&,*9*&-N*W:"&)*&!"+(i#"*>&,*&J'&)$&)8-$)$&)"&Gc]1>&.'!:#%.*,*:&

*& !(*@($'$>& W:"& 9.9":& %":& $:@"& ,$& )8-$)$& %"@:.,+"6& t*@*>& "'&)"-*((X,-.$& )"&

.,-",+.9*%&J%-$.%>&$%&9",)$%&)"&9"<-:#*%&'*9.)*%&$&D#-**#&-("%-"($'&=$%+$,+">&$&

ponto de responderem por mais de 90% do total em 1985. Entretanto, a queda do 

!("S*&)*&=$((.#&)"&!"+(i#"*&"&$&-(.%"&J%-$#&)*&%"+*(&!R=#.-*&=($%.#".(*&!("B:).-$($'&

o andamento do programa. O baixo preço da gasolina reduziu a atratividade do 

carro a álcool, que sofria problemas de abastecimento em função da incapacidade 

da oferta do combustível de suprir a crescente demanda. O resultado foi a perda de 

credibilidade do Proálcool, com consequente queda das vendas de veículos a 

D#-**#>&W:"&("+*(,$($'&$&:'$&!*%.SE*&("%.):$#&,$&)8-$)$&)"&Gcc16

Somente com o advento dos motores !"#$ %&"', que operam com gasolina, 

álcool ou alguma combinação de ambos, observou-se a retomada do uso do álcool.  

10  Redução do volume e da cilindrada do motor, o que, consequentemente, tem efeitos positivos sobre o preço, 

o consumo e o peso.
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7&A"_.=.#.)$)"&)*%&'*+*("%&F*.&F:,)$'",+$#&!$($&9",-"(&$&("%.%+X,-.$&)*%&-*,%:-

'.)*("%6&7!"%$(&)*&)*'<,.*&)$&+"-,*#*@.$&)"%)"&$&)8-$)$&)"&Gcc1>&$!",$%&$!i%&$&

"_+",%E*&)*&+($+$'",+*&J%-$#&)*%&9"<-:#*%&$&D#-**#&!$($&*%&!"#$%&"', com redução 

do IPI, em meados de 2002, as montadoras implementaram projetos para produzir 

comercialmente esses veículos. A aceitação foi imediata e, atualmente, a maio-

ria dos automóveis e comerciais leves11& %E*& 9",).)*%& -*'&$& -*,J@:($SE*&!"#.

;&)."%"#&'$,+8'&$&#.)"($,S$&,*%&%"@'",+*%&)"&-$'.,NT"%&"&V,.=:%6

A utilização do álcool como combustível surge como tecnologia promissora, espe-

cialmente em países que dispõem de grandes áreas cultiváveis, como o Brasil. No 

'8).*&!($C*>&:'&@($,)"&.,-("'",+*&)"&!(*):+.9.)$)"&8&"%!"($)*>&"'&)"-*((X,-.$&

de aprimoramentos no processo produtivo. A dimensão desses aprimoramentos 

)$(.$&*(.@"'&$&,*9$%&@"($ST"%&)"&"+$,*#6&?,+("+$,+*>&,E*&%"&9"(.J-*:>&$+8&*&'*-

mento, um movimento de substituição da gasolina por etanol em outros mercados, 

U&%"'"#N$,S$&)*&*-*((.)*&,*&O($%.#6&7&"_!"-+$+.9$&8&)"&.,-("'",+*&,*&!"(-",+:$#&

de etanol misturado ao combustível principal.

A tecnologia !"#&("):C&*&.,-",+.9*&U&$)*SE*&)*&9"<-:#*&"#8+(.-*>&W:"&)"9"&",+($(&

mais lentamente no Brasil, de acordo com IEA (2009, p. 244).12

Medidas de segurança

IPEA (2006) estimou os custos anuais decorrentes dos acidentes de trânsito em 

R$ 26,2 bilhões,13 com base em dados coletados entre 2004 e 2005. De acordo com o 

estudo, investimentos que reduzam a passagem de pedestres nas vias e medidas que di-

'.,:$'&*&.'!$-+*&)*%&$-.)",+"%&+"(.$'&F*(+"&.,A:X,-.$&%*=("&*%&-:%+*%&$!("%",+$)*%6

11&&l"@:,)*&)$)*%&)$&7%%*-.$SE*&p$-.*,$#&)*%&M$=(.-$,+"%&)"&Q"<-:#*%&7:+*'*+*("%&/7,F$9"$5&("#$+.9*%&U%&

vendas no atacado no primeiro trimestre de 2010, cerca de 89,55% dos automóveis e comerciais leves têm 

motorização$!"#$%&"'.
12 ()*+$"#,-.'"/$01"$."2"0+,03*2$*%$"'"40+34$5"134'"6$32$7+,83'$36$"#."40"9$0*$',:$;"1329$*01"+$+":3*26/$2*0$%*+$

technological reasons but because the biofuels alternative is already cost competitive. The Brazilian PLDV 

!""0$,'+",9<$-""06$01"$=>?>$0,+:"0$%*+$@01"+$A,B*+$C4*2*-3"6$,29$D301$%&+01"+$&6"$*%$;3*%&"'6$,29$2,0&+,'$

!""0$"%E43"24<$3-.+*5"-"206/$7+,83'F6$"-3663*26$,+"$63:23E4,20'<$'*D"+$01,2$01"$:'*;,'$,5"+,:"G(

13  O valor foi atualizado monetariamente para reais (R$) de dezembro de 2009 pelo índice de preços IPCA, 

disponível em http://www.ipeadata.gov.br.
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Um levantamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

/bp^Z5>&9.,-:#$)*&$*&P.,.%+8(.*&)*%&Z($,%!*(+"%>&$!*,+*:&$&*-*((X,-.$&)"&Gd1&'.#&

acidentes em rodovias federais no ano de 2008. Desses, mais de 5,6 mil foram 

F$+$.%6&p*&$,*&)"&0112>&*&'"%'*&#"9$,+$'",+*&9"(.J-*:&GG1&'.#&$-.)",+"%>&%",)*&

cinco mil fatais. Apesar da queda na proporção de acidentes com mortes, o número 

total de acidentes cresceu 27,3%.

A grande quantidade de acidentes motivou ações do poder público. Nos últi-

mos anos, novas leis foram instituídas para disciplinar a conduta do motorista,  

destacando-se o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Lei Seca. A Lei 9.053, 

sancionada em 1998, que instituiu o CTB,! trouxe importantes avanços, como 

a introdução do sistema de pontuação14 e a obrigatoriedade do uso de cinto de 

segurança no meio urbano. A Lei 11.705, conhecida como Lei Seca,!promulgada

10 anos depois da entrada em vigor do CTB, aplica pesadas punições a motoristas 

que dirijam após o consumo de bebidas alcoólicas.

Apesar dos avanços, o elevado número de acidentes exige ações complementares, 

tanto para diminuir o seu número quanto para reduzir seus impactos. A partir de 

2014, os veículos vendidos no mercado brasileiro serão obrigados a ser equipados 

com ABS e air bags duplos (somente em veículos leves).

INVESTIMENTOS DA INDÚSTRIA  
AUTOMOTIVA BRASILEIRA 

A análise do ciclo de investimento, disposto na Tabela 12, será contextualizada no 

cenário mostrado nas seções anteriores. O levantamento consolidou informações 

divulgadas pela mídia, repassadas pelas montadoras ou arquivadas no banco de 

projetos do BNDES.

;%&.,9"%+.'",+*%&("A"+"'&$%&"_!"-+$+.9$%&-*((",+"%&)$%&"'!("%$%&)*&%"+*(&$:+*'*-

tivo acerca do mercado no futuro. No evento Perspectivas 2010, que conta com a 

participação de executivos das principais empresas do setor, a Anfavea apresentou 

14&&7&-$)$&.,F($SE*&-*'"+.)$&,*&+(`,%.+*>&8&$+(.=:<)$&:'$&!*,+:$SE*&W:">&$&!$(+.(&)"&:'&-"(+*&#.'.+">&("%:#+$&,$&

cassação da carteira do motorista.
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projeções para o mercado interno. A associação espera vendas de cerca de quatro 

milhões de unidades em 2015 e cinco milhões de unidades em 2020 e considera 

:'$&"_!$,%E*&'8).$&)*&'"(-$)*&)"&dg&$*&$,*6&?'&-*,+($%+">& $%&!"(%!"-+.9$%&

para o setor externo não são tão otimistas. As empresas não esperam a recuperação 

dos patamares de 2006, quando o setor exportou mais de 840 mil unidades. No 

",+$,+*>& +$'=8'&,E*&8&9.%#:'=($)*&*&$:'",+*&)$&!$(+.-.!$SE*&)*%&.'!*(+$)*%>&

atualmente em cerca de 15% do mercado interno.

Z7O?t7&G0[&K^Kt;&b?&^pQ?lZ^P?pZ;l&/?P&us&P^tL}?l&b?&011cr5&

 2005-2008 2009 2010 2011 2012 2013

Montadoras 17.896 4.580 7.559 5.869 3.473 5.359

Autopeças 7.829 1.845 2.115 2.105 2.096 2.087

Total 25.725 6.425 9.674 7.975 5.569 7.445

Fonte: BNDES.

r&Q$#*("%&-*((.@.)*%&$+8&011c&!"#*&)"A$+*(&)$&MO�M6&&I$($&*%&$,*%&%:=%"W:",+"%>&$)*+*:3%"&:'$&+$_$&'8).$&$,:$#&)"&-("%-.'",+*&)"&d>2g&$6$6

A perspectiva de crescimento da demanda norteia parcela considerável dos investimen-

tos. Sendo o Brasil um dos mercados mais promissores do mundo, várias montadoras 

estão investindo em aumento da capacidade no país, enquanto outras empresas anuncia-

ram intenção de instalar-se ou aumentar substancialmente sua presença.

Z",)*&"'&9.%+$&$&"_.%+X,-.$&)"&@($,)"&-$!$-.)$)"&*-.*%$&,*&J'&)$&)8-$)$&)"&Gcc1>&$&

estrutura produtiva instalada não precisou de ajustes substantivos durante a fase de cres-

cimento observado a partir de 2004. No entanto, durante o ano de 2008, o surgimento de 

#*,@$%&�J#$%�&)"&!").)*%>&'"%'*&-*'&$&$)*SE*&)*&+"(-".(*&+:(,*&)"&!(*):SE*&,$&'$.*(.$&

das fábricas, forneceu os primeiros indícios de esgotamento de capacidade. No começo 

de 2009, a rápida recuperação do mercado sinalizou um novo nível de demanda, para o 

qual as montadoras precisam se adequar, expandindo sua estrutura produtiva.

?'& ("#$SE*& U%&'*,+$)*($%& +($).-.*,$.%& .,%+$#$)$%& ,*&O($%.#>& $&M.$+& "& $&j","($#&

Motors estão realizando grandes obras de expansão de capacidade. Pode-se  

$J('$(& W:"& +*)$%& .,9"%+.(E*&'*,+$,+"%& -*,%.)"(D9".%& "'& $ST"%& )"& "_!$,%E*& "&

modernização de unidades produtivas.

As expectativas otimistas incentivaram algumas montadoras a anunciar novos pla-

nos de investimento, que ampliariam consideravelmente a sua participação no país. 
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7&Z*o*+$& "& $&Lo:,)$.& .,.-.$($'&$ST"%&!$($& -*,%+(:.(&,*9$%&:,.)$)"%&)"&!(*):-

ção no estado de São Paulo. Cada unidade demandaria investimentos de cerca de 

us&G&=.#NE*6&7&L*,)$>&W:"&,*&O($%.#&8&'$.%&F*-$)$&"'&$#@:,%&,.-N*%&)"&'"(-$)*>&

!("+",)"&#$,S$(&:'&9"<-:#*&)"&!"(J#&'$.%&!*!:#$(6&7%&+(X%&'*,+$)*($%&)"+X'&!$(+.-

-.!$ST"%&,*&'"(-$)*&#*-$#&="'&.,F"(.*("%&U%&)$%&"'!("%$%&"'&+"('*%&@#*=$.%6

;&$-.(($'",+*&)$&-*'!"+.SE*&+"'&-*'*&:'&)*%&!(.,-.!$.%&("A"_*%&$&(",*9$SE*&

constante da linha de produtos, especialmente nos segmentos superiores, em que 

há maior penetração de produtos importados. Sempre acostumado a versões defa-

sadas de modelos dos países tradicionais, o consumidor brasileiro deverá ter aces-

so a veículos próximos dos vendidos nos demais países. A instituição de normas 

mais rígidas de segurança e o maior poder de compra potencializam os efeitos 

positivos da competição. Quando entrarem em vigor, as restrições de segurança 

eliminarão do mercado diversos veículos não habilitados a serem vendidos nos 

países mais desenvolvidos. Adicionalmente, o maior poder de compra, decorrente 

)*&'$.*(&$-"%%*&$*&-(8).+*&"&)$&"#"9$SE*&)$&(",)$&per capita>&A"_.=.#.C$&$&("%+(.SE*&

*(S$'",+D(.$&)*%&-*,%:'.)*("%>&9.$=.#.C$,)*&$&-*'!($&)"&9"<-:#*%&'$.%&%*J%+.-$-

dos e com maior conteúdo.

?'& +"('*%& $'=.",+$.%>& *%& !(.,-.!$.%& .,9"%+.'",+*%& .)",+.J-$)*%& ,*& #"9$,+$-

'",+*&"%+E*&("#$-.*,$)*%&U&$)"W:$SE*&)"&'*+*("%&)"&9"<-:#*%&!"%$)*%&U%&,*9$%&

normas do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores 

(Proconve).15 A partir de 2012, a fase P-7, correspondente ao padrão Euro 5, estará 

em vigor. Os limites estipulados exigirão mudanças nos projetos dos veículos, 

com a introdução de sistemas de pós-tratamento.

Durante o ciclo de investimentos no biênio 2007-2008, as empresas do setor de 

autopeças se prepararam para suprir a demanda das montadoras no curto prazo. 

Os investimentos mapeados na Tabela 12 envolvem gastos em modernização e 

expansão de capacidade em alguns segmentos, em que há gargalos produtivos.  

15  Instituído pela Resolução 18/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), o Proconve tem como 

principal objetivo a redução dos níveis de emissão de poluentes por veículos automotores.
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LD&!*%%.=.#.)$)"&)"&"#"9$SE*&)*%&.,9"%+.'",+*%&"'&F:,SE*&)"&'").)$%&)"&%"@:-

rança (obrigatoriedade de air bag& "& F(".*%&7Ol5& "& )$& $)"W:$SE*&)"& %.%+"'$%& U&

"#"+(.J-$SE*&)*&powertrain.16

;%&.,9"%+.'",+*%&!(*B"+$)*%&,"%+"&+($=$#N*&.,).-$'&$&'$.*(&("#"9`,-.$&"%+($+8@.-$&

assumida pelas operações brasileiras das montadoras de veículos ao longo dos 

últimos anos. Usualmente, elas conduzem suas atividades de pesquisa e desenvol-

vimento em diferentes centros espalhados pelo planeta. Várias empresas elegeram 

*&O($%.#&!$($&%").$(&$#@:,%&)"%%"%&-",+(*%&"%+($+8@.-*%>&W:">&"'&-"(+*%&-$%*%>&%E*&

capazes de conceber um veículo completo.

O BNDES dispõe de vários instrumentos para apoiar os investimentos do setor 

automotivo,17& W:"& $=($,@"'& ).9"(%$%& J,$#.)$)"%>!de internacionalização a co-

mercialização de bens. A seguir, há uma lista das principais linhas e programas e 

suas aplicações:

�& implantação, expansão e modernização de estrutura produtiva (Finem);

�& "_!*(+$SE*&/#.,N$%&!(8&"&!i%3"'=$(W:"&)*&?_.'5�

�& comercialização de veículos comerciais (Finame e Cartão BNDES);

�& engenharia (BNDES Proengenharia); e

�& internacionalização de empresas (Linha de Internacionalização de Empresas).

CONCLUSÃO 

O setor automotivo enfrenta diversas transformações relacionadas ao desloca-

mento do eixo dinâmico em direção aos países emergentes, ao maior rigor dos 

!$)(T"%&)"&%"@:($,S$&"&U%&':)$,S$%&,*&powertrain. A indústria nacional deve 

estar adaptada a essa conjuntura para manter sua trajetória de expansão. Atenção 

!("-.%$& %"(& )"9*+$)$& U& "#"+(.J-$SE*& 9".-:#$(>& W:"& "'"(@"& -*'*& :'$& +($B"+i(.$&

+"-,*#i@.-$&("#"9$,+"&,*&'8).*&!($C*6

16  O termo powertrain denomina o conjunto de componentes responsáveis pela geração de energia e transmis-

%E*&U%&(*)$%6&?,+("&"%%"%&-*'!*,",+"%>&)"%+$-$'3%"&*&'*+*(&"&$&+($,%'.%%E*6
17  Para mais detalhes acerca do apoio do BNDES ao setor, ver Prates et al. (2010). 
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Nos últimos anos, o forte crescimento das vendas de veículos alçou o mercado 

=($%.#".(*&$*&W:.,+*&!*%+*&"'&+"('*%&':,).$.%6&?'&01G1>&$&"_!"-+$+.9$&8&)"&W:"&*&

país assuma a quarta colocação, ultrapassando o mercado alemão. A indústria au-

tomotiva local soube aproveitar esse momento favorável e a produção de veículos 

alcançou a marca de 3.185 mil unidades em 2009. Em especial, a rápida saída da 

crise reforçou a avaliação positiva acerca do potencial de expansão do mercado 

$:+*'*+.9*&=($%.#".(*6&;&!$<%&+$'=8'&%"&-*,%*#.)*:&-*'*&.'!*(+$,+"&-",+(*&)"&

engenharia. Consequentemente, os investimentos projetados somam R$ 37,1 bi-

lhões, 44,2% acima do montante do ciclo anterior, 2005-2008.

7&$#+$&)*%&.,9"%+.'",+*%&("A"+"&*&*+.'.%'*&)*&%"+*(>&W:"&!(*B"+$&:'$&"_!$,%E*&

'8).$&$,:$#&)*&'"(-$)*&.,+"(,*&)"&-"(-$&)"&dg6&p*&",+$,+*>&'"%'*&"'&:'&-"-

nário benigno, a manutenção da trajetória virtuosa requer investimentos em novos 

!(*):+*%&"&@$,N*%&)"&"J-.X,-.$>&"'&F:,SE*&)*&$-.(($'",+*&)$&-*'!"+.SE*&-*'&*%&

países asiáticos. Essas ações possibilitariam o avanço regional da indústria insta-

lada no Brasil.

;&Opb?l>&-*'*&!(.,-.!$#&$@",+"&!(*9")*(&)"&-(8).+*&)"&#*,@*&!($C*&,$&"-*,*-

'.$&=($%.#".($>&)"%"'!",N$&!$!"#3-N$9"&,"%%"&%",+.)*6&p*%&R#+.'*%&$,*%>&$#8'&)"&

J,$,-.$(&).9"(%$%&$ST"%&)"&'*)"(,.C$SE*&"&"_!$,%E*>&*&O$,-*&$'!#.*:&*&$!*.*&$*&

desenvolvimento de novos produtos, o que aumenta a geração de valor no Brasil e 

melhora os produtos comprados internamente.
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7. Contexto e panorama  

dos investimentos no setor  

elétrico brasileiro

Alexandre Siciliano Esposito*

INTRODUÇÃO

!"#$%&'"$()%'*+&",'-#*($*'&"./012"3-##-"3&'"45"3$'6&7&"7$"$($8-9:&"7$"*;8$#%*5$;-

%&#";:&"-;%$#"8*#%&"7$#7$"-#" '$<&'5-#" *;*+*-7-#"$5"5$-7&#"7-"7)+-7-"7$"=>>?@"

Dados os percalços do passado recente, como o racionamento de 2001, esse fato 

pode ser erroneamente avaliado como conjuntural. Pelo contrário, o presente arti-

A&"'$##-(%-"B4$"$##$"5&8*5$;%&")"-(A&"$#%'4%4'-("$C"3&'%-;%&C"3$'#*#%$;%$@

!#"5$'+-7&#"$()%'*+&#"#:&"+&53($D&#C"+&5"$#3$+*E+*7-7$#"$5"7*8$'#&#"3-6#$#C"$"

sua compreensão torna-se difícil tanto para aqueles que conhecem o setor quanto 

3-'-"-B4$($#"B4$" *;*+*-5"#$4"$#%47&@"F&"+-#&"7&"#$%&'"$()%'*+&",'-#*($*'&C"+4G-#"

3$+4(*-'*7-7$#"&"%&';-5"H;*+&";&"54;7&C"-";$+$##*7-7$"7$"-3'$;7*I-7&")"45"7$-

#-E&"+'$#+$;%$@"

Com efeito, para entender o fenômeno recente de retomada dos investimentos 

$" ,4#+-'" 3'&#3$+%-'" #4-" %'-G$%J'*-" .&,G$%&" 7$" -;K(*#$" 7$#%$" -'%*A&2C" )" ;$+$##K'*&"

realizar a difícil tarefa de, em poucas páginas, contextualizar o leitor sobre a or-

ganização do SEB.

L-'-"%-;%&C"$#%$"-'%*A&",4#+-"*;*+*-(5$;%$"%*3*E+-'"&#"5$'+-7&#"$()%'*+&#C"3'*5$*-

ramente em seu modelo clássico, e, posteriormente, apresenta uma síntese da 

*" M$'$;%$" 7$" $#%47&#" 7&" N$3-'%-5$;%&" 7$" 0;$'A*-" 0()%'*+-" 7-" O'$-" 7$" P;<'-$#%'4%4'-" .N00F0QRP02" 7&"

BNDES e mestre em economia pelo IE/UFRJ. O autor agradece a Nelson Siffert, superintendente da Área 

de Infraestrutura (AIE), e a Beatriz Barbosa Meirelles, economista da Área de Pesquisa e Acompanhamento 

Econômico (APE), pelos preciosos comentários.
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$#%'4%4'-"*;#%*%4+*&;-("-3J#"-#"'$<&'5-#"7&"E5"7&"#)+4(&"3-##-7&C"$D$+4%-7-#";&"

1'-#*("$";&"54;7&@"!"$;<&B4$"7-7&"%$5"-"E;-(*7-7$"7$"+&;+$*%4-'"-#"3'*;+*3-*#"

características econômicas e institucionais que predominam atualmente nos mer-

+-7&#"$()%'*+&#C"+&5",-#$"$5"45-"3$'#3$+%*8-"S*#%J'*+-@

Em seguida, são mostrados a evolução e o quadro atual de organização institucio-

nal do SEB, com destaque para a estruturação do mercado atacadista de energia 

realizada após os ajustes de 2004 do marco regulatório.

Depois desse panorama, são expostos os principais fatores de incentivo ao investi-

mento, com enfoque do BNDES como credor, e são traçadas as perspectivas para 

&#"3'JD*5&#"B4-%'&"-;&#@"L&'"E5C"-"H(%*5-"#$9:&"'$H;$"-#"3'*;+*3-*#"+&;+(4#T$#@

ESTRUTURA DOS MERCADOS ELÉTRICOS

F&"3$'6&7&"-;%$'*&'"-&"*;6+*&"7-#"'$<&'5-#"7&"#$%&'"$()%'*+&"54;7&"-<&'-C1 a estru-

tura do mercado tinha um formato clássico, representado na Figura 1.

FIGURA 1: ESTRUTURA CLÁSSICA DE MERCADO

Ação reguladora

Relação econômica: 

predominam dois tipos de agentes 

relacionados contratualmente

Consumidores

finais

Concessionária

C

D

T

G

Fonte: Elaboração própria.

F$##-"$#%'4%4'-C"&" <&';$+$7&'"7$"$;$'A*-"$()%'*+-")"45-"+&;+$##*&;K'*-"7$" #$'-

viço público verticalmente integrada e, portanto, detentora dos ativos de gera-

ção, redes de transmissão e distribuição de eletricidade, bem como responsável 

3$(-"8$;7-"7*'$%-" -&#" +&;#45*7&'$#@"R()5"7$"$D$'+$'" -" <4;9:&"$+&;U5*+-" $5"

todos os segmentos da cadeia de fornecimento de eletricidade, a concessionária 

1  Iniciado basicamente nos anos 1980, mas concentrado nos anos 1990.
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)"5&;&3&(*#%-C"&4"#$G-C")"-"H;*+-"-"&3$'-'";$##$"5$'+-7&C"status esse garantido 

pelo marco regulatório.

R"$#%'4%4'-"5&;&3&(*#%-" $#%K" -##&+*-7-" V#" +-'-+%$'6#%*+-#" 8*A$;%$#" ;&"5$'+-7&"

$()%'*+&";&"3J#WA4$''-";-"5-*&'"3-'%$"7&#"3-6#$#C" %-;%&";&"B4$" %&+-"V"7$5-;7-"

B4-;%&"V"&<$'%-"7$"$;$'A*-@"L$(&"(-7&"7-"7$5-;7-C"S-8*-"&"<-%&"7$"-#"%-D-#"7$"+'$#-

+*5$;%&"#$'$5"$D3'$##*8-#".#43$'*&'$#"-"XY"-&"-;&2C"($8-;7&"V";$+$##*7-7$"7$"

investimento intensivo em capital ao longo da cadeia de suprimento com periodi-

+*7-7$"<'$B4$;%$"$"V"<'$;%$"7-"7$5-;7-@"R"*53(*+-9:&"7*##&"3-'-"&"3(-;$G-5$;%&"

7&"#$%&'"$()%'*+&")"-";$+$##*7-7$C"3$(&"(-7&"7-"&<$'%-"7$"$($%'*+*7-7$C"7$"%'-,-(S-'"

com capacidade ociosa.

Z&;G4A-7-"V";$+$##*7-7$"7$"+-3-+*7-7$"&+*&#-C"3$(&"(-7&"7-"&<$'%-C"&#"#$A5$;%&#"

7&"#$%&'"$()%'*+&"-3'$#$;%-8-5"+-'-+%$'6#%*+-#"7$"5&;&3J(*&";-%4'-("$5"#$4#"3'*;-

+*3-*#"#$A5$;%&#C"3&')5"+&5"3-'%*+4(-'*7-7$#"$5"+-7-"45@

L-'-" A$'-9:&" 7$" $($%'*+*7-7$C" -" +-'-+%$'6#%*+-" 7$"5&;&3J(*&" ;-%4'-(" -78)5"7-"

explicação teórica neoclássica padrão: economias de escala e de escopo. Mais 

3'$+*#-5$;%$C"-"$#+-(-"56;*5-"$E+*$;%$2 do parque gerador não permite a exis-

tência de dois ofertantes, seja na presença de monopólio forte (preço > custo 

5)7*&"["+4#%&"5-'A*;-(2C"#$G-";-"3'$#$;9-"7$"5&;&3J(*&"<'-+&".+&5"3'$#$;9-"

7$"$+&;&5*-#"$"7$#$+&;&5*-#"7$"$#+-(-\"3'$9&"["+4#%&"5-'A*;-("["+4#%&"5)7*&2"

]R'-HG&".^??XC"3@"_^2`@

F&"B4$"#$"'$<$'$"V#"'$7$#"3'&3'*-5$;%$"7*%-#C"#*#%$5-"7$"%'-;#5*##:&"$"7*#%'*,4*-

ção, Newbery (2000) e Kahn (1998) adotam um conceito que explica de forma 

+(-'-"#4-"+-'-+%$'6#%*+-"7$"5&;&3J(*&";-%4'-(\")"&"+&;+$*%&"7-#"*;#%-(-9T$#"$##$;-

ciais, ou gargalos (bottlenecks2@"!"4#&"7$##$"+&;+$*%&"B4-(*E+-"&"5&;&3J(*&";-%4-

ral das redes de forma diferenciada em relação ao segmento de geração. Não que 

-#"'$7$#";:&"%$;S-5C"$5"#$4"3$'E("7$"+4#%&#C"$+&;&5*-#"7$"$#+-(-"B4$"-#"7$E;-5C"

V"#$5$(S-;9-"7&"#$A5$;%&"7$"A$'-9:&C"+&5&"5&;&3J(*&#";-%4'-*#@"L$(&"+&;%'K'*&C"

as redes exibem estruturas de custos de monopólio forte.

2" "a-5-;S&"+'6%*+&"7$"8*-,*(*7-7$"$+&;U5*+&WE;-;+$*'-"7&#"3'&G$%&#"7$"A$'-9:&C"+-'-+%$'*I-7&"3$(&";68$("7$"

produção a partir do qual uma usina de geração de eletricidade, por exemplo, gera eletricidade com custo 

5)7*&"-,-*D&"7&"3'$9&@
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R"7*<$'$;9-"$#%K";-"$#3$+*E+*7-7$"7$"-%*8&#"7-#"'$7$#"]b*((*-5#&;".=>>c2`@"d-#"

$##-"$#3$+*E+*7-7$";:&"$#%K"-##&+*-7-"7*'$%-"$"$D+(4#*8-5$;%$"V"7$E;*9:&"7-7-"

3$(-"(*%$'-%4'-C"B4$"'$5$%$"V"*53&##*,*(*7-7$"7$"4#&#"5H(%*3(&#"$"V"7*E+4(7-7$"7$"

transposição dos ativos para outros mercados ou sítios, e sim ao uso compartilhado!

7-#"'$7$#"3&'"+&;#45*7&'$#"E;-*#"$"A$'-7&'$#"7$"$($%'*+*7-7$@"05"&4%'-#"3-(-8'-#C"

pelo chamado efeito clube.

!" $<$*%&" +(4,$" )" -" +-'-+%$'6#%*+-" 5-'+-;%$" 7-#" +S-5-7-#" *;7H#%'*-#" 7$" '$7$"

]a'$,*;A" .=>>c2`@"F$##-#" *;7H#%'*-#C"&"4#&"+&53-'%*(S-7&"7-#" '$7$#"3$(&#"4#4K-

rios do clube (no caso, consumidores e geradores) produz economias de escala 

superiores, na medida em que se aumenta o número de participantes (usuários da 

'$7$2@"0##-"$#3$+*E+*7-7$"7-#"'$7$#"3'&8e"45-"'&43-A$5"3-'%*+4(-'"V"$+&;&5*-"7$"

$#+-(-C"B4$")"-"$+&;&5*-"7$"7$;#*7-7$@

O conceito de economia de densidade pode ser retratado na relação que expressa 

&" +4#%&"5)7*&" 3&'" 4#4K'*&" 7-" *;7H#%'*-" 7$" '$7$@" 0##-" '$(-9:&" 7$'*8-" 7-" '-I:&"

entre os custos totais e a quantidade de usuários da rede, com um detalhe impor-

tante: o aumento do número de usuários da rede tende, usualmente, a implicar 

incrementos decrescentes (ou, no máximo, constantes) nos custos totais para cada 

adição de um novo usuário (e/ou aumento da demanda dos usuários existentes), 

3-'-"45-"7$%$'5*;-7-"K'$-"A$&A'KE+-"7$"-%$;7*5$;%&"7-#"'$7$#"7$"%'-;#5*##:&"

e distribuição.3

L&'"E5C"3-'-"+&;+(4*'"&"B4-7'&"7-"$#%'4%4'-"+(K##*+-"7&"#$%&'"$()%'*+&C"7$8$5W#$"

destacar as economias de integração obtidas com a instituição de monopólios ver-

%*+-(5$;%$"*;%$A'-7&#@"d-*#"45-"8$I"-"7*(4*9:&"7$"+4#%&#"ED&#C"+&5&"&#"overheads

-75*;*#%'-%*8&#C"3'&3&'+*&;-5"A-;S&#"7$"$#+-(-"#*A;*E+-%*8&#@"R()5"7*##&C"+&5"&"

crescimento expressivo da demanda e a necessidade de criação de uma malha de 

redes de transmissão e distribuição, a integração vertical foi a solução encontrada 

para manter um ritmo acelerado de investimentos, coordenado por um único ente, 

ao menor custo possível.

3  É importante explicar que, na ampliação das indústrias de rede, esse efeito ocorre de forma descontinuada 

no tempo. Como os investimentos são intrinsecamente descontínuos e de longo prazo de maturação, a am-

pliação da oferta ocorre na frente da ampliação da demanda, o que implica elevação de custos para o setor 

$()%'*+&"-;%$#"7-"-7*9:&"7$";&8&#"4#4K'*&#"&4"*;+'$5$;%&"7-"7$5-;7-"7&#"4#4K'*&#"$D*#%$;%$#@
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CONTESTAÇÃO DA ESTRUTURA CLÁSSICA 
NOS MERCADOS MADUROS

Nos anos 1980, alguns fatores de contestabilidade da estrutura clássica do merca-

7&"$()%'*+&"$5$'A*'-5C"%-;%&"7$"&'7$5"3&(6%*+-"B4-;%&"7$"&'7$5"$+&;U5*+-@"N$"

ordem política, foi a visão reformista de redução do tamanho do Estado liderada 

pelos governos de Margaret Thatcher4 (Inglaterra) e Ronald Reagan (Estados Uni-

7&#2@"05"&4%'&#"3-6#$#C"-"#*%4-9:&"E#+-("-78$'#-"7&#"$#%-7&#"$D-+$',&4"-"5&%*8--

ção política pelas reformas, como o caso dos países em desenvolvimento.

De ordem econômica, podem ser destacados os seguintes fatores:

f" maturação das redes (universalização do acesso);

f" estagnação dos mercados; e

f" '$749:&"7-"$#+-(-"56;*5-"$E+*$;%$@

R"5-%4'-9:&"7-#"'$7$#"3&7$"#$'"+-'-+%$'*I-7-"+&5&"45-"<-#$";-"B4-("#$"8$'*E+-5"

-"4;*8$'#-(*I-9:&"7&"-+$##&"V"$($%'*+*7-7$"$"*;+'$5$;%&#"*;$D3'$##*8&#"7&"A'-4"7$"

7$;#*E+-9:&"7$#%-#@"!4"#$G-C"-#"'$7$#"7$"%'-;#5*##:&"$"7*#%'*,4*9:&"GK"<&'-5"*5-

3(-;%-7-#C"#$;7&"<'$B4$;%$#"-3$;-#"'$<&'9&#@"d-*#"3'$+*#-5$;%$\")"7$#3'$I68$("&"

efeito marginal!do aumento da demanda ou da interconexão de um usuário sobre a 

necessidade de expansão da rede ou sobre ganhos em economias de escala oriun-

das do efeito clube (economias de densidade). 

05"'$(-9:&"V"7$5-;7-C",&-"3-'%$"7-#"$+&;&5*-#"7$#$;8&(8*7-#"-3'$#$;%&4"7$+(6-

nio no nível de crescimento para patamares entre 1% e 2% ao ano. Essa estagnação 

)"$<$*%&"7&"$#%KA*&"7$"7$#$;8&(8*5$;%&"%-;%&"7&"#$%&'"$()%'*+&"7$"45"3-6#C"+&5"-"

4;*8$'#-(*I-9:&"7&"-+$##&C"B4-;%&"7&"3$'E("7$"+&;#45&"7$"#&+*$7-7$#"5-74'-#"

cuja demanda industrial passa a crescer menos (com atividades menos intensivas 

em energia) sem que o setor de serviços (mola propulsora das economias desen-

volvidas) o substitua na mesma intensidade. 

4  Newbery (2000) destaca que o mote da reforma inglesa (tomada como exemplo a ser seguido por vários 

3-6#$#2";:&"<&*"&"#$%&'"$()%'*+&"$D+(4#*8-5$;%$C"5-#"-";$+$##*7-7$"3&(6%*+-"7$"7$#$#%-,*(*I-9:&"7&"3&7$'"

7&#"#*;7*+-%&#"(*A-7&#"V"*;7H#%'*-"7&"+-'8:&C"B4$"$'-"&"3'*;+*3-("*;#45&"3-'-"A$'-9:&"7$"$($%'*+*7-7$";&"

Reino Unido.
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Correlacionadas com o arrefecimento das taxas de crescimento da demanda, sur-

giram, no segmento de geração de eletricidade, usinas com menor escala mínima 

$E+*$;%$"7$"3'&749:&C"+&5&"-#"+$;%'-*#"7$"+*+(&"+&5,*;-7&"5&8*7-#"-"AK#";-%4'-(@"

No caso da reforma inglesa, as usinas estabelecidas eram nucleares ou movidas a 

+-'8:&C"-5,-#"+&5"+4#%&"5)7*&"7$"*;8$#%*5$;%&"#43$'*&'"-&";&8&"%*3&"7$"%$'5$-

()%'*+-"-"AK#";-%4'-(@"R##*5C"3-'-"-"5$#5-"+-3-+*7-7$"*;#%-(-7-C"-#";&8-#"+$;%'-*#"

a gás demonstravam viabilidade econômica em níveis de produção inferiores aos 

que eram necessários para viabilizar novas centrais nucleares e a carvão. Dado o 

fraco crescimento da demanda, a necessidade de escala das tecnologias antigas 

%&';&4W#$"45-"*;$E+*e;+*-"-(&+-%*8-"B4$"#$'*-"'$#&(8*7-"+&5"-"547-;9-"3-'-"&4%'-"

tecnologia, com base nas centrais de ciclo combinado. 

Esses dois fatores, baixo crescimento da demanda e redução da escala mínima 

$E+*$;%$C"%'&4D$'-5"45-"+&;#$B4e;+*-"*53&'%-;%$"3-'-"&"#$A5$;%&"7$"A$'-9:&\"

a perda da característica de monopólio natural. Os baixos custos de investimento 

7-#";&8-#"%$+;&(&A*-#"7*#3&;68$*#C"-##&+*-7&#"V",-*D-";$+$##*7-7$"7$"$D3-;#:&C"

permitiram, portanto, que novos agentes fossem capazes de contestar o mercado 

das concessionárias estabelecidas. Com efeito, mudanças tecnológicas trouxe-

'-5";&8&"3-7':&"7$"+4#%&#"+-3-I"7$"5&7*E+-'"&"3$'E("7-"&<$'%-"7$"$($%'*+*7-7$"

no mercado atacadista: restavam aos governos eliminar as barreiras institucio-

;-*#"V"$;%'-7-C"7-7&"B4$"&#"5&;&3J(*&#"7&"#$%&'"$()%'*+&"$'-5"A-'-;%*7&#"3$(&"

marco regulatório.

!"E5"7&"5&;&3J(*&"*;#%*%467&";&#"5-'+&#"'$A4(-%J'*&#C";&"$;%-;%&C"$'-"+&;7*9:&"

;$+$##K'*-C"5-#" ;:&" #4E+*$;%$C" 3-'-" *;%'&74I*'" -" +&;+&''e;+*-" ;&"5$'+-7&" -%--

cadista. Era necessário dar outra forma de gestão e controle dos segmentos que 

3'$#$'8-8-5"$5"#4-"$#%'4%4'-"7$"+4#%&#"3$'E("7$"5&;&3J(*&";-%4'-(\"-#"'$7$#@"

L-'-"%-;%&C";&"#$A5$;%&"7$"%'-;#5*##:&C"&4%'-"*;&8-9:&"<&*";$+$##K'*-C"3&')5";:&"

de natureza exclusivamente tecnológica, mas sim predominantemente institucio-

nal: a separação da operação das redes daqueles que detêm sua propriedade. Dessa 

forma, o livre acesso das redes de transmissão seria garantido em igualdade de 



ERROR: syntaxerror
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8. Estratégia geral, ações necessárias 

e previsão de investimento nos  

setores portuário, ferroviário e  

rodoviário

Dalmo dos Santos Marchetti*

INTRODUÇÃO

!"#$%&$'()*+(*',-$'./0$&1.*'/('(+23.(45"'$'/"'(2$*6$.4"(+$/1"'#('./6*($&1*-1-*('3"-

gística vem sendo encarado nos últimos anos pelo governo federal como uma ação 

prioritária e que o custo logístico de movimentação de cargas no Brasil tornou-se um 

custo a ser minimizado, de forma a elevar a competitividade sistêmica e enfrentar as 

7-1-(48$&'/"'9*$&9.+$/1"'$9"/:+.9"';*(&.3$.*"'9(-&(#(&'2"*'$6$.1"&'#$'9*.&$&'$<1$*/(&=

No entanto, as empresas brasileiras já vêm há mais tempo encarando a logística 

como um elemento de sustentabilidade de longo prazo para o negócio: a terceiri-

>(45"'#('3"?@&1.9('/(&')*+(&'A'2*B1.9('*$9"**$/1$',-$'0.&(C'2"*'-+'3(#"C'*$#->.*'"&'

custos industriais de produção de bens e, por outro, transferir a terceiro, mais ca-

pacitado, a gestão de negócio complexo de per si, que pode ser mais bem gerencia-

#"',-(/#"'1*(1(#"'#$'6"*+('$&2$9@)9(C'2"*'(?$/1$'$&2$9.(3.>(#"='D'9"/&$,-E/9.('

#$&&$'2*"9$#.+$/1"C'/"'F+;.1"'#('./#G&1*.(';*(&.3$.*(C'A'('$<2(/&5"'#"'/G+$*"'$'

#"'2"*1$'#"&'2*$&1(#"*$&'#$'&$*0.4"'3"?@&1.9"C'0$*.)9(#"'/"'2(@&'/"&'G31.+"&'(/"&=1

* Gerente do Departamento de Transportes e Logística do BNDES.
1 D/B3.&$'*$(3.>(#('2$3"'H/&1.1-1"'#$'I"?@&1.9('$'J-223K'LM(./'NHIOJP'+"&1*('"'9*$&9.+$/1"'+A#."'#$'QR'(=(=C'

/"&'G31.+"&'ST'(/"&C'#"'/G+$*"'#$'2*$&1(#"*$&'#$'&$*0.4"&'3"?@&1.9"&'N!JI&P'/"'2(@&C'9"+'-+('1(<('+A#.('

#$'9*$&9.+$/1"'#('*$9$.1('#$'UVR'(=(='/"'2$*@"#"'$'-+'6(1-*(+$/1"'+A#."'#$'WX'YYS'+.3M8$&'$+'YTTZ=
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!(*('"'2$*@"#"'YTST%YTSUC'$&15"'2*$0.&1"&' ./0$&1.+$/1"&')*+$&'#$'WX'ST[';.3M8$&'

/"&'&$1"*$&'*"#"0.B*."C'6$**"0.B*."'$'2"*1-B*."='L"+"'2*"\$1"&')*+$&C'9"/&.#$*(+%&$'

"&'2*"\$1"&'+(#-*"&C'\B'(2*$&$/1(#"&'("']^_`J'2(*('23$.1"&'#$')/(/9.(+$/1"'"-'#$'

participação por meio de instrumentos de renda variável,2 acrescidos da estimativa de 

investimentos privados correntes, das aplicações diretas do setor público, notadamente 

no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-1) do governo federal, 

e dos projetos que envolvam procedimentos de concessão de serviços públicos já ini-

ciados ou em vias de implementação.3'L(&"'&$'./93-('/$&&('2*$0.&5"'('2$*&2$91.0(C'(1A'

o momento, menos provável, o montante de investimento nos segmentos de logística 

(/(3.&(#"&'2"#$*B'&$'$3$0(*'$+'+(.&'YYRC'(39(/4(/#"'(1A'WX'SUT';.3M8$&=

O'+"/1(/1$'#$'WX'ST[';.3M8$&'A'$<2*$&&.0"C'&$+'#G0.#(C'/"1(#(+$/1$'&$'9"+2(-

rado a outros segmentos da economia que sofreram mais fortemente os impactos 

#('9*.&$')/(/9$.*('./1$*/(9."/(3'#"')+'#$'YTTZ'"-'+$&+"'("'./0$&1.+$/1"'#"&'

&$?+$/1"&'$+'6"9"'"9"**.#"'/"'2(&&(#"'*$9$/1$='aC'$/1*$1(/1"C'&-)9.$/1$'2(*('(&'

necessidades brasileiras? Ainda não se pode dizer que sim.

Parte dos investimentos de ampliação da infraestrutura logística considera-

dos fundamentais para o país ainda depende de desenvolvimento de modelo 

institucional. Esse modelo institucional deve: (i) incentivar o investimento e 

a participação da iniciativa privada no setor; (ii) proporcionar visibilidade, 

9*$#.;.3.#(#$'$'&-&1$/1(;.3.#(#$'#$'3"/?"'2*(>"b'N...P'#$)/.*'93(*(+$/1$'(&'6-/-

ções dos agentes envolvidos; e (iv) garantir, de forma sustentável, os recursos 

2G;3.9"&'9"+23$+$/1(*$&C'$+'+"/1(/1$'&-)9.$/1$'2(*('(23.9(45"'/(' ./6*($&-

trutura complementar não privada, caso a tarifa real da prestação do serviço 

não possa ser inteiramente absorvida pelos usuários.4

`&&$' A' "' 9(&"C' 2*./9.2(3+$/1$C' #"&' 9"**$#"*$&' $&1*-1-*(/1$&' M.#*"0.B*."&C' (./#('

sem uma diretriz de longo prazo que indique como se dará o equacionamento do 

2 Participação acionária ou aquisição de títulos públicos ou privados (debêntures).
3' `&15"'$<93-@#"&'#$&1$'3$0(/1(+$/1"'"&'./0$&1.+$/1"&'2G;3.9"&'6$#$*(.&'(3A+'#"&'2*$0.&1"&'/"'!DL%S'$'"&'

dos Estados que não contam com a contrapartida do BNDES.
4' L(&"' (' 1(*.6(' &$\(' &-2$*."*' c' 9(2(9.#(#$' #$' 2(?(+$/1"' #"&' -&-B*."&C' -+(' #(&' (31$*/(1.0(&' A' (' 2(*9$*.('

público-privada (PPP), ainda muito pouco utilizada no país.
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investimento,5'#('*$?-3(+$/1(45"'#('/(0$?(45"'7-0.(3C'#('?$&15"'"2$*(9."/(36 e do 

)/(/9.(+$/1"'#"&'(1.0"&C'./93-&.0$'('2(*1.9.2(45"'2G;3.9('#.*$1('/"'./0$&1.+$/1"=7

D'-1.3.>(45"'#"'2"1$/9.(3'M.#*"0.B*."'$+'2*"3'#"'1*(/&2"*1$'#$'?*(/A.&'(?*@9"3(&C'#$'

9"+;-&1@0$.&'$'#$'2(&&(?$.*"&C'2*./9.2(3+$/1$C'A'6(1"*'6-/#(+$/1(3'2(*('"'$,-(9."-

namento da questão logística brasileira.

O desenvolvimento dinâmico da regulamentação dos modais de transportes tam-

;A+'A'(&2$91"'6-/#(+$/1(3'/('+(<.+.>(45"'#('(1*(1.0.#(#$'#$'*$9-*&"&'2(*('./-

vestimento, e esse papel, intrínseco ao setor público, deve ser sistematicamente 

posto em prática e cobrado pela sociedade.8 A taxa de investimento agregado em 

logística está associada diretamente a esse desenvolvimento dinâmico, superando 

os entraves que ocorrem, de forma recorrente, na infraestrutura operacional.

Assim como já havia acontecido no setor rodoviário com a iniciativa federal 

do Programa de Concessões Rodoviárias que depois se ampliou aos estados da 

federação,9 os setores ferroviário e portuário, nos anos recentes, têm desenvolvido 

regulamentação que permitirá avançar na atração do investimento privado, inclu-

sive externo, e na aplicação complementar de recursos públicos. Como resultado 

#$&&$'#$&$/0"30.+$/1"'$'#$'&$-&'$6$.1"&C'A',-$'&$'2:#$'#.+$/&."/(*'"'+"/1(/1$'#"'

investimento previsto nesses setores para o próximo quadriênio.

Ressalte-se que, no setor ferroviário, os orientadores do investimento são: a mo-

dernização das ferrovias existentes; e a expansão da rede, tanto as expansões 

ferroviárias já em implantação ou a executar pelo setor privado,10 quanto as 

5 Em eclusas e/ou canais hidroviários navegáveis; dragagem e remoção das interferências físicas; sinalização e 

balizamento das hidrovias; aquisição de equipamentos; e construção de terminais de transbordo hidroviários. 
6 !"*'+$."'#('#$)/.45"'#$'#$&$+2$/M"'"2$*(9."/(3'+@/.+"=
7 Esse conjunto de incertezas se traduz no principal motivo para a postergação dos investimentos hidroviá-

rios. Adicionam-se as restrições ambientais para as intervenções físicas nos rios e a falta de garantia de uso 

múltiplo das águas (previsto na Lei 9.433/97).
8 É papel do Estado promover transparência e diálogo com a sociedade na tomada de decisões, apresentar os 

cenários de longo prazo, organizar os investimentos, evitar a superposição na alocação de recursos, regula-

+$/1(*'$)9.$/1$+$/1$'$'(9"+2(/M(*'"&'*$&-31(#"&'"2$*(9."/(.&=
9' ^"1(#(+$/1$'/"'`&1(#"'#$'J5"'!(-3"C'+(&'1(+;A+'/"'W."'d*(/#$'#"'J-3C'/"'!(*(/BC'/"'W."'#$'e(/$.*"C'/"'

Espírito Santo, em Minas Gerais e na Bahia.
10'!"*'$<$+23"C'('9"/&1*-45"'#('6$**"0.('^"0('f*(/&/"*#$&1./(C'9"+'S=ZYT'g+C'('$<2(/&5"'#('h$**"/"*1$'(1A'

Rondonópolis, com 260 km, e a implantação do ferroanel em São Paulo, com 66 km.
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expansões da rede a serem realizadas diretamente pelo setor público.11 Adiciona-se, 

paralelamente, pela magnitude do investimento e pela complexidade da solução eco-

/:+.9(C')/(/9$.*('$'\-*@#.9(C'"'2*"\$1"'fDi=12

No setor rodoviário, os orientadores do investimento são: a retomada do Progra-

ma de Concessões Rodoviárias, tanto no nível federal quanto no dos estados, e o 

investimento público direto, entre eles a conservação, a manutenção e a pavimen-

tação de rodovias federais previstas no PAC.

!"*')+C'/"'&$1"*'2"*1-B*."C'"'2*./9.2(3'"*.$/1(#"*'#"&'./0$&1.+$/1"&'6-1-*"&'A'('2"&-

&.;.3.#(#$'#$'"-1"*?('#('?$&15"'#$'2"*1"&'2G;3.9"&'c'D-1"*.#(#$'!"*1-B*.('2*.0(#(C'

conforme previsto na Lei 6.620, de 29 de outubro 2009, que permitirá o surgimento 

de portos públicos administrados inteiramente pelo setor privado, seja no modelo 

fully privatized port,13 seja no atual modelo landlord port.14 Adiciona-se, no mesmo 

grau de importância, o investimento na expansão dos terminais de contêineres, clara 

infraestrutura a ser expandida para o atendimento da demanda dos próximos anos.15

L"+"'0.&1"C'"'#$&$/0"30.+$/1"'#('*$?-3(+$/1(45"'A'+-.1"'*$3$0(/1$'2(*('('(1*(1.0.-

dade de recursos na logística brasileira. Nesse sentido, cabe ressaltar a importância 

da visão de complementaridade dos sistemas de transporte. Cada modal de trans-

porte exerce o seu papel na rede logística e sua integração física e operacional ga-

rante o funcionamento dos sistemas no atendimento aos usuários e donos de carga. 

D3A+'#('./6*($&1*-1-*('#$'?*(/#$'9(2(9.#(#$'N2"*1$P'#$/"+./(#('$&1*-1-*(/1$C16 os

11 Por exemplo, a construção da Ferrovia Norte-Sul, primeira e segunda fases (1.801 km), e a ferrovia Oeste-

Leste na Bahia (1.527 km).
12 Implantação do trem de alta velocidade entre Rio de Janeiro e Campinas.
13'_$)/.45"'#"'](/9"'j-/#.(3='J.?/.)9(',-$'1(/1"'('2*"2*.$#(#$'#('1$**(',-(/1"'('"2$*(45"'2"*1-B*.('&5"'

detidas/realizadas pelo setor privado, ainda que, no caso brasileiro, em que a operação de movimentação 

portuária se constitui num serviço público, não deixe de se tratar de um porto público, administrado e ope-

rado pelo setor privado.
14'_$)/.45"'#"'](/9"'j-/#.(3='J.?/.)9(',-$'('2*"2*.$#(#$'#('1$**('A'#"'&$1"*'2G;3.9"C'$/,-(/1"'('"2$*(45"'

2"*1-B*.('A'*$(3.>(#('2$3"'&$1"*'2*.0(#"='a'"'+"#$3"'2*$#"+./(/1$'/"']*(&.3C'/"',-(3'('k/.5"'#$1A+'('2*"-

priedade das terras e as Companhias Docas são as principais administradoras portuárias públicas.
15 Segundo a Associação Brasileira de Terminais de Contêineres de Uso Público (Abratec), apesar da queda de 

14,3% da movimentação de contêineres ocorrida no país em 2009, há perspectiva de recuperação em 2010, 

com o aumento de 18,3% em relação a 2009, retomando a trajetória de crescimento ininterrupto do setor nos 

últimos 12 anos.
16'h$**"0.(&C'M.#*"0.(&'$'#-1"0.(&='W$&&(31(+%&$C'/$&&('#$)/.45"C'"&'(39""3#-1"&'$+'6(&$'#$'$&1*-1-*(45"'2(*('

distribuição interna e externa de álcool no país.
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1$*+./(.&'./1$*+"#(.&'#$'+"0.+$/1(45"'$'#$'1*(/&;"*#"'#$'9(*?('&5"'1(+;A+'$&-

senciais para o funcionamento do sistema. É a cadeia de suprimentos vista como um 

todo, integrada.

D1$/#.+$/1"' ("' -&-B*."' &.?/.)9(' (1$/#.+$/1"' 1$+2$&1.0"C' (' 2*$4"' $' 2*(>"'

9"+2$1.1.0"&='j(&' 1(+;A+' &5"' .+2"*1(/1$&' (' *$#-45"' #$' 9-&1"&' &.&1E+.9"&C' ('

lucratividade setorial e a qualidade do serviço prestado. A primeira palavra-chave 

$+' 3"?@&1.9('A' ./1$?*(45"='D'&$?-./1$'A'9"+23$+$/1(*.#(#$='`&&('0.&5"'A'(',-$'

permite a redução de custos dos sistemas, a melhor distribuição interna de cargas, 

('$<2(/&5"'#"'9"+A*9."'$'"'(-+$/1"'#('9"+2$1.1.0.#(#$'#"'2(@&=

Onde estará localizada a competição? Os projetos de implantação de infraestrutu-

ras de grande porte devem competir entre si no atendimento ao usuário?

A competição deverá estar concentrada nos seguintes pontos: na aquisição do di-

reito de operar, regulado pelo poder concedente em processos licitatórios com-

petitivos; na concorrência existente entre sistemas de transporte alternativos,17 já 

que a integração modal nunca abrangerá a totalidade da capacidade ofertada pelos 

+"#(.&'./#.0.#-(3+$/1$b'$C'2"*')+C'/"'/@0$3'"2$*(9."/(3'#$'9(#('+"#(3'$/1*$'"&'

diversos operadores, observado o tamanho do mercado.

a'+$/"&'$)9.$/1$'"'9"/9$.1"'#$'N/"0"&'2*"\$1"&'#$P'./6*($&1*-1-*(&'#$'?*(/#$'2"*-

te, estruturantes, em competição no atendimento ao usuário, no intuito de, por 

meio de uma sobreoferta agregada, obtida com a implantação de vários corredores 

(31$*/(1.0"&C'*$#->.*'"'0(3"*')/(3'#"'6*$1$'9";*(#"'#"'-&-B*."=18 Incorre-se no risco 

de perda de economias de escala pela utilização não plena das respectivas infra-

estruturas, de operação subótima19'$'#$'#$&$,-.3@;*."')/(/9$.*"'#$'3"/?"'2*(>"='

Num país onde há uma enorme carência de capital físico a construir, o concei-

to de integração racionaliza a necessidade de capital para o desenvolvimento.20

17 Por exemplo, rodoviário e rodoferroviário, ou hidroferroviário.
18 Ideia em desenvolvimento no setor ferroviário, por meio da criação de vários corredores ferroviários competindo 

por carga de uma mesma origem (revista Conjuntura da Infraestrutura, março de 2010), como Nova Transnor-

#$&1./(C'O$&1$%I$&1$'$'h$**"0.('^"*1$%J-3C'/"'(1$/#.+$/1"'c'9(*?('(?*@9"3('#('*$?.5"'#"'"$&1$'#('](M.(=
19 Abaixo do ponto de equilíbrio, onde todos os custos são remunerados.
20 As infraestruturas devem ser plenamente utilizadas, o investimento, público ou privado, deve ser amortiza-

do no longo prazo, e o capital investido remunerado.
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O'.#$(3'A',-$C'$+'M(0$/#"'+$9(/.&+"&'9"/9"**$/9.(.&C'&$\('/('";1$/45"'#"'#.*$.1"'

de prestar o serviço público, seja no âmbito operacional,21 se garantam preços de 

frete competitivos,22 ainda que se trate de infraestrutura integrada, multimodal, 

e que busque o aumento da quantidade transportada na intenção de obter as de-

sejadas economias de escala advindas da exploração de monopólios naturais.

PRINCIPAIS VETORES ORIENTADORES DO  
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA BRASILEIRA

k+'23(/"'$&1*(1A?.9"'#$'3"?@&1.9('2(*('"']*(&.3'#$0$'$&1(*'"*.$/1(#"'('#(*'*$&-

posta a vetores que dão consistência a uma ação institucional de longo prazo 

e integrada entre os agentes públicos e privados. Destacam-se a seguir alguns 

desses vetores, segundo a ótica de desenvolvimento e de sustentabilidade de 

longo prazo. 

Redução dos custos logísticos dos sistemas

D'+(1*.>'+"#(3';*(&.3$.*('A';(&$(#('/"'1*(/&2"*1$'*"#"0.B*."'2(*('?*(/#$&'#.&-

tâncias, o que acaba por conferir custos logísticos excessivos ao país. Cerca de 

QZR'#('+"0.+$/1(45"'#$'9(*?(&'A'*$(3.>(#('2$3"'+"#(3'*"#"0.B*."='`&&$C'2"*'

&-('0$>C'(&&-+$'('6-/45"',-$'&$*.('#$&1./(#('("&'+"#(.&'#$'+(."*'$)9.E/9.('

$/$*?A1.9('$'(+;.$/1(3l'"&'+"#(.&'6$**"0.B*."C'M.#*"0.B*."'$'#-1"0.B*."=

L"+"'&$'0$*B'('&$?-.*C'('"6$*1('#"'&.&1$+('#$'1*(/&2"*1$'*"#"0.B*."'#$'9(*?(&'A'

(1"+.>(#(C'MB'&";*$"6$*1('$'('.#(#$'+A#.('#('6*"1('A'$3$0(#(='`&&$'9"/\-/1"'#$'

9(*(91$*@&1.9(&'(9(;('2"*'2*"+"0$*'-+('*$#-45"'(*1.)9.(3'#$'2*$4"&'#$'6*$1$&'

e uma concorrência predatória entre o modal rodoviário e os demais modais 

do sistema logístico. Segundo o Centro de Estudos em Logística da Coppead, 

21 Conceito de interoperacionalidade: operadores atuando na mesma infraestrutura, maximizando seu desem-

penho (por exemplo, vários operadores atuando num mesmo corredor ferroviário).
22 Aqueles praticados em mercados competitivos, nos quais há equilíbrio entre poder de vendedores (ofertan-

tes) e compradores (demandantes) e não há poder de monopólio.



265

LO
G

ÍS
TI

C
A

PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO 2010-2013

os principais impactos da concorrência predatória de um transporte rodoviário 

9"+' ;(.<(&' ;(**$.*(&' c' $/1*(#(C' &";*$"6$*1(C' ;(.<"' 0(3"*' #"&' 6*$1$&' $' #A)9.1'

de manutenção e renovação são o elevado índice de acidentes e a excessiva 

emissão de poluentes e consumo de combustível. As consequências da não 

regulamentação (operacional) são sentidas pela sociedade na forma de menor 

&$?-*(/4(' /(&' $&1*(#(&C' 2"3-.45"' $' $/?(**(6(+$/1"&' /(&' 9.#(#$&' mL"22$(#n

L^f'NYTTYPo=

Países de dimensões continentais, como o Brasil, devem ter participação ma-

joritária de modais estruturantes no transporte de cargas, reduzindo o custo 

-/.1B*."='`&&$'A'"'#$&()"';*(&.3$.*"=

Sustentabilidade ambiental das propostas

D' &-&1$/1(;.3.#(#$' (+;.$/1(3' #"' &.&1$+(' 3"?@&1.9"' /"' 3"/?"' 2*(>"' A' ";\$1.-

0"' $&1*(1A?.9"='O' /@0$3' #$' $+.&&5"' #$' 2"3-$/1$&23 dos modais hidroviário e 

6$**"0.B*."' &5"' &.?/.)9(1.0(+$/1$'+$/"*$&' #"' ,-$' "' #"' &.&1$+(' *"#"0.B*."='

Segundo S. Ribeiro, a emissão estimada de monóxido de carbono (CO) pelo 

+"#(3'M.#*"0.B*."'A'/"0$'0$>$&'+$/"*'#"',-$'('#"'+"#(3'*"#"0.B*."='p-(/1"'c'

#"'q<.#"'#$'/.1*"?E/."'N^OPC'A'Sr'0$>$&'+$/"*=

O mesmo ocorre na comparação do modal ferroviário com o modal  

*"#"0.B*."l'"'/@0$3'#$'$+.&&5"'2*"0$/.$/1$'#"'1*(/&2"*1$'6$**"0.B*."'A'+-.1"'

./6$*."*='D'$+.&&5"'$&1.+(#('#$'+"/q<.#"'#$'9(*;"/"'2$3"'+"#(3'6$**"0.B*."'A'

3,3 vezes menor do que a do modal rodoviário, enquanto a de óxido de nitro-

?E/."'A'QCQ'0$>$&'+$/"*=

D' $)9.E/9.(' $/$*?A1.9(' 9"/9"**$' 2(*(' ('+$&+(' 9"/93-&5"l' (' *$3(45"' $/1*$' ('

distância percorrida por uma tonelada de carga com um litro de combustível 

$,-.0(3$/1$'A'#$'SlUlr'$/1*$'"&'+"#(.&'*"#"0.B*."C'6$**"0.B*."'$'M.#*"0.B*."='O'

#$&()"'A'/"0(+$/1$'*$$,-.3.;*(*'('+(1*.>'#$'1*(/&2"*1$&=

23 Quilogramas emitidos por t/km transportada.
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Aumento da competitividade brasileira

O'+$3M"*'#$&$+2$/M"'#"'&.&1$+('3"?@&1.9"'A'(&&"9.(#"'('-+('#.&1*.;-.45"'./1$*/('

+(.&'$)9.$/1$'#$'2*"#-1"&C'c'$<2(/&5"'#"'9"+A*9."'$<1$*."*'#"'2(@&C'c'#.0$*&.)9(45"'

#$'$<2"*1(48$&C'c'(1*(1.0.#(#$'#$'9(2.1(3'2(*('./0$&1.+$/1"C'$/)+C'("'9*$&9.+$/1"'

$9"/:+.9"' mH$#.' NYTSTPo='a'93(*"',-$'-+'23(/"'$&1*(1A?.9"'2(*(' 3"?@&1.9(C'9"+'('

repercussão conjunta desses vetores, aumentará a competitividade brasileira.

Promoção de desenvolvimento regional

sB'-+'9"/7.1"'$/1*$'"'(-+$/1"'#('#.&2"/.;.3.#(#$'#$'./6*($&1*-1-*('$'('(31$*(45"'./-

9"/#.9."/(3'#(&'9(*(91$*@&1.9(&'3"9(.&'./7-$/9.(#(&'2"*'$&&('+$&+('./6*($&1*-1-*('$<-

2(/#.#(='O'#$&()"'2"&1"'A'(1$/#$*'c'#$+(/#('9*$&9$/1$'#$'$&9"(+$/1"'#('2*"#-45"C'

que empurra as decisões por ampliação da oferta, e manter os aglomerados pequenos 

$'+A#."&'&-&1$/1B0$.&C'&$+'('#$&1*-.45"'#('9-31-*('3"9(3='D'9"+-/.#(#$'(1./?.#('2$3('

./6*($&1*-1-*('$+'$<2(/&5"'#$0$C'$+'9"/1*(2(*1.#(C'&$*';$/$)9.(#('2$3"'9*$&9.+$/1"'

econômico advindo do aumento da acessibilidade promovida por essa infraestrutura, 

/"1(#(+$/1$'2$3"'9"+2*"+.&&"',-(/1"'c'"9-2(45"'#"&'/"0"&'$+2*$?"&'2$3('2"2-3(-

45"'3"9(3C'*$&2$.1"'('9"+2$1E/9.(&'3"9(.&'$'c'+$3M"*.('#(',-(3.#(#$'#$'0.#('/('*$?.5"=

Trata-se do “desenvolvimento regional moderno”, obtido por meio das boas prá-

ticas socioambientais.24

Todavia, há carência de metodologia mais apropriada na escolha dos projetos prio-

ritários em logística que incluam o conceito de “desenvolvimento regional moder-

no”. A análise das opções de ampliação da infraestrutura de transporte deve levar 

em conta a redução dos impactos gerados pela maior disponibilidade de acesso 

&";*$'('3"9(3.#(#$C';-&9(/#"C'1(/1"',-(/1"'2"&&@0$3C';$/$)9.(*'"&'(?$/1$&'3"9(.&C'

sem sobrepujá-los. O custo da redução do impacto gerado deve estar associado 

N$'&$*'(#.9."/(#"P'("'9-&1"'#"'2*"\$1"'#('/"0('./6*($&1*-1-*(='`&&$'A'-+'$/6",-$'

/$9$&&B*."'/('#$)/.45"'#"&'2*q<.+"&'2*"\$1"&'2*."*.1B*."&';*(&.3$.*"&=

24  Conceito apresentado ao BNDES pelo pesquisador Renato G. Flôres Jr.
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 Desenvolvimento do conteúdo tecnológico dos sistemas 

É necessário o desenvolvimento tecnológico dos sistemas de transporte com vistas 

("'(-+$/1"'#('$)9.E/9.('$'c'*$#-45"'#$'.+2(91"&'&"9."(+;.$/1(.&C'/"1(#(+$/1$'

quando no ambiente urbano. O modelo de transporte com base na matriz con-

centrada no modal rodoviário em breve será insustentável, pois não conseguirá 

dar conta do aumento da demanda de longo prazo e se tornará um limitador ao 

9*$&9.+$/1"'$9"/:+.9"C'("';$+%$&1(*'$'c',-(3.#(#$'#$'0.#('/"1(#(+$/1$'-*;(/(=

O'-&"'#$'/"0(&'1$9/"3"?.(&'(31$*/(1.0(&C'+(.&'$)9.$/1$&'$/$*?$1.9(+$/1$'$'#$'+$-

/"*' .+2(91"'(+;.$/1(3' N+$/"*'/@0$3'#$'$+.&&8$&'(A*$(&'$'#$' *-@#"C'+$/"*'-1.3.-

>(45"'#$'$&2(4"'$19=PC'A'"',-$'#$0$'/"*1$(*'('/"0(' ./6*($&1*-1-*(C'$&2$9.(3+$/1$'

-*;(/(='^$&&$'9"/1$<1"C'?(/M(+'6"*4('"&'&.&1$+(&'$)9.$/1$&'$/$*?$1.9(+$/1$',-$'

utilizam combustível ambientalmente sustentável, os que reduzem as emissões e o 

-&"'#"'$&9(&&"'$&2(4"'#.&2"/@0$3'$'"&',-$'(1$/#$+'c&'$<.?E/9.(&'#$'*(2.#$>C'9"/-

6"*1"'$'2*$4"'#$1$*+./(#(&'2$3('#$+(/#(='a'"'9(&"C'2"*'$<$+23"C'#('+A#.('$'(31('

velocidade ferroviária no transporte de passageiros, opção já tomada em diversos 

2(@&$&'#$&$/0"30.#"&'$'+$&+"'/(,-$3$&'$+'#$&$/0"30.+$/1"'2$3('+(."*'$)9.E/9.('

(+;.$/1(3'$'$/$*?A1.9('*$3(1.0(C'$'#(&'/"0(&'1$9/"3"?.(&'$+'#$&$/0"30.+$/1"',-$'

$3.+./(+'"'(1*.1"'*"#(%1*.3M"'/"'1*(/&2"*1$'6$**"0.B*."'N2$3('3$0.1(45"'+(?/A1.9(P=25  

Eficiência operacional

Na medida em que o modelo institucional prevê a operação da infraestrutura majo-

*.1(*.(+$/1$'$<$9-1(#('2$3"'&$1"*'2*.0(#"C'('?(*(/1.('#$'$)9.E/9.('#"&'"2$*(#"*$&'

lato sensu'A'6-/#(+$/1(3='^$&&$'&$/1.#"C'A'*$3$0(/1$'"'2(2$3'#(&'(?E/9.(&'*$?--

3(#"*(&'#$' 1*(/&2"*1$C'/(' 6-/45"')&9(3.>(#"*(C'9"/1*"3(/#"C' &.&1$+(1.9(+$/1$C'"'

desempenho operacional e a atuação dos concessionários, garantindo ao usuário a 

boa prestação do serviço público.

25 No Brasil, encontra-se em desenvolvimento no Laboratório de Aplicação de Supercondutores (Lasup), da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a tecnologia de levitação supercondutora para transporte 

de passageiros.
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Existência de funding de longo prazo para o investimento

D' $<.&1E/9.(' #$'+$9(/.&+"&' )/(/9$.*"&' ,-$' 2$*+.1(+' "' )/(/9.(+$/1"' #"' ./-

0$&1.+$/1"' /(' ./6*($&1*-1-*(' A' 6-/#(+$/1(3' 2(*(' "' #$&$/0"30.+$/1"' #(' 3"?@&1.-

9(';*(&.3$.*(='H#$/1.)9(*';$+'"&'-&"&'A'.+2"*1(/1$C'+(&'A'$&1*(1A?.9"'9"/M$9$*'$'

#$&$/0"30$*'(&'6"/1$&'/$9$&&B*.(&'c'$<2(/&5"'#('./6*($&1*-1-*('3"?@&1.9(C'/"'./1-.1"'

#$C'("'#.+$/&."/B%3(&C'#.&9-1.*'&-('&-)9.E/9.('$'&-('2$*+(/E/9.('/"'3"/?"'2*(>"='

O plano de equacionamento da questão logística brasileira deverá demandar um 

longo período de implementação e será imprescindível o equacionamento das fon-

1$&'$'#(&'?(*(/1.(&'9*$#.1@9.(&'/$9$&&B*.(&'c'&-('$<$9-45"='f*(/&9$/#$'-+('(45"'

?"0$*/(+$/1(3C'A'-+'2(91"'#"'`&1(#"';*(&.3$.*"='aC'2".&C'15"'.+2"*1(/1$'('#$)/.-

ção criteriosa dos usos, com a utilização de metodologia abrangente e consistente, 

conforme comentado anteriormente, quanto o desenvolvimento e a sustentabilida-

#$'#(&'6"/1$&'*$,-$*.#(&'c'0.(;.3.>(45"'#"&'2*"\$1"&=

Apresentam-se, a seguir, exemplos de mecanismos de garantia capazes de viabili-

>(*'9*A#.1"'2(*(')/(/9.(*'"'./0$&1.+$/1"'$+'3"?@&1.9(='

^"'&$?+$/1"'*"#"0.B*."C'('9$&&5"'#(&'*$9$.1(&'#$'2$#B?."C')*+$&'$'$&1B0$.&C'

9"/&1.1-.'-+'*$9$;@0$3'9(2(>'#$'?(*(/1.*'(' 1"+(#('#$'9*A#.1"'2(*('"' ./0$&1.-

+$/1"'$C'1(+;A+C'0.(;.3.>(*'('$+.&&5"'#$'1@1-3"&'#$'3"/?"'2*(>"'/"'+$*9(#"'

de capitais.26 No segmento ferroviário, o estabelecimento de contratos de lon-

?"' 2*(>"' 9"+' 93.$/1$&' #$' 2"*1$C' ,-$' #$1E+' 93(&&.)9(45"' #$' *.&9"' #$' 9*A#.1"'

adequada,27' 1(+;A+' A' ./&1*-+$/1"' (3(0(/9(#"*' #$' *$9-*&"&' )/(/9$.*"&=' ^"'

segmento portuário, notadamente o de movimentação de contêineres, a exis-

1E/9.('#$'9"/1*(1"&'#$'3"/?"'2*(>"'9"+'93.$/1$&'A'+$/"&'-&-(3C'$+'6-/45"'#('

2*q2*.('"*?(/.>(45"'#"'&$1"*C'/"',-(3'A'+$/"*'"'2"#$*'#$';(*?(/M('#"&'1$*+.-

nais portuários frente ao dos armadores.28 Todavia, as vantagens comparativas 

de um porto ou de um terminal, a qualidade e a credibilidade do gestor e a  

26  Em estruturas de !"#$%&'()*+*&%C'/(&',-(.&'('9$&&5"'#(&'*$9$.1(&'#"&'2*"\$1"&C'$/1*$'"-1*(&C'A'('2*./9.2(3'

?(*(/1.('/('";1$/45"'#$'9*A#.1"&C'(9"+2(/M(#(&'#$'&$?-*"&'$'9"/1*(1"&=
27  Na ótica do credor.
28''_.(/1$'#$'-+'+$*9(#"'9"+2$1.1.0"'"-'9"/1$&1B0$3C'A'*$#->.#('('9(2(9.#(#$'#$'6"*+(*'2*$4"&'$'$&1(;$3$9$*'*$?*(&'

contratuais pelos terminais portuários. 
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escassez de oferta em segmentos desse mercado são elementos que tornam 

+(.&'$&1B0$.&'(&'*$9$.1(&'#$'3"/?"'2*(>"'$'&5"C'$/)+C'*$#-1"*$&'#"'*.&9"'#$'9*A-

dito para o investimento, ainda que num ambiente no qual não existam regras 

*.?.#(+$/1$'#$)/.#(&'2"*'+$."'#$'9"/1*(1"&=

DESEMPENHO RECENTE, METAS A ALCANÇAR E AÇÕES 
NECESSÁRIAS

O'#$&$+2$/M"'*$9$/1$'#('3"?@&1.9(';*(&.3$.*('A'9"+$/1(#"'('&$?-.*='

Sistema portuário

A carga total movimentada pelos portos brasileiros atingiu 733 milhões de toneladas 

em 2009. Desse total, 35% (260 milhões de toneladas) foram movimentados nos 

portos públicos, e 65% (473 milhões de toneladas) nos terminais de uso privativo.29

O sistema portuário brasileiro cresceu a uma taxa de 5% a.a. no período 2001-2009. 

Caso se analise o desempenho por tipo de carga, pode-se reparar que o crescimento não 

foi homogêneo: a carga geral (inclusive contêineres) cresceu a uma taxa de 9% a.a.,30

"&'?*(/A.&'&q3.#"&C'('-+('1(<('#$'QR'(=(=C'$'"&'?*(/A.&'3@,-.#"&C'('-+('1(<('#$'YR'(=(=

Se for retirado desse desempenho o ano de 2009, em que houve redução 

de 5% na movimentação portuária com relação a 2008, em função do im-

2(91"' #(' 9*.&$' )/(/9$.*(' ./1$*/(9."/(3' /"' 9"+A*9."' $<1$*."*' ;*(&.3$.*"C31 o 

#$&$+2$/M"' 2"*1-B*."'+(.&' *$2*$&$/1(1.0"' #"&' G31.+"&' (/"&' A' "' ,-$' &$' &$?-$l'

29  Os terminais públicos são aqueles que prestam serviços públicos e atendem, indiscriminadamente, todos 

os usuários. Os terminais privativos movimentam carga própria, no conceito de verticalização da produção. 

Podem, entretanto, no intuito de maximizar a competição, movimentar carga de terceiros, conforme previsto 

na Lei 8.630/93 (Lei dos Portos).
30''D'9(*?('?$*(3'A'+(\"*.1(*.(+$/1$'+"0.+$/1(#('/"&'2"*1"&'2G;3.9"&=
31''D'+"0.+$/1(45"'#$'?*(/A.&'&q3.#"&'$/1*$'YTTZ'$'YTTr'#$9*$&9$-'QR'N$+'6-/45"C'/"1(#(+$/1$C'#('*$#-45"'

#('$<2"*1(45"'#$'+./A*."'#$'6$**"Pb'/('9(*?('?$*(3C'M"-0$'#$9*A&9.+"'#$'SSR'N*$#-45"'#('+"0.+$/1(45"'#$'

2*"#-1"&'&.#$*G*?.9"&C'2*./9.2(3+$/1$Pb'$'/('+"0.+$/1(45"'#$'9"/1E./$*$&C'#$9*A&9.+"'#$'SQR'N9(*?('#$'

+(."*'0(3"*'(?*$?(#"P='J"+$/1$'/('+"0.+$/1(45"'#$'?*(/A.&'3@,-.#"&'M"-0$'2$,-$/"'9*$&9.+$/1"C'#$'SR=
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+"0.+$/1(45"'#$'?*(/A.&'&q3.#"&C'9*$&9.+$/1"'#$'ZR'(=(=b'?*(/A.&'3@,-.#"&C'YR'

a.a.; carga geral, 12% a.a.; e contêineres, 13% a.a. A taxa de crescimento da movi-

mentação portuária consolidada no período 2001-2008 foi representativa: 6% a.a.

Reconhece-se que os portos crescem de forma diferenciada na disputa por cargas. 

D&'0(/1(?$/&'9"+2(*(1.0(&'#$'9(#('2"*1"'&5"'"',-$'#$)/$C'2"*')+C'('1$/#E/9.('

de crescimento de longo prazo e fazem pender a movimentação portuária para um 

ou outro porto ou terminal. Características físicas convenientes são fundamentais, 

como calado do canal de acesso e do píer de atracação, número de berços de atra-

cação, área de armazenagem e produtividade dos equipamentos de transbordo. 

j(&'&5"'1(+;A+'9"/&.#$*(#(&'0(/1(?$/&'9"+2(*(1.0(&'#$'-+'2"*1"'('2*"<.+.#(-

de do mercado demandante, o preço da movimentação e a capacidade operacional 

#"'1$*+./(3'N9*$#.;.3.#(#$'$'$)9.E/9.('#('?$&15"P=

A capacidade de gestão do administrador portuário na definição de tari-

fas públicas competitivas, na manutenção da infraestrutura portuária, na  

manutenção dos acessos terrestres e marítimos e no tratamento dos impactos 

(+;.$/1(.&'#$'1"#('('B*$('2"*1-B*.('1(+;A+'9"/&1.1-.'0(/1(?$+'9"+2(*(1.0('

de um porto no longo prazo.

Transporte aquaviário

O transporte de longo curso representa 72% do total de movimentação por-

tuária (531 milhões de toneladas). A movimentação do transporte de longo 

curso cresce a uma taxa de 5% a.a. (desconsiderando o ano de 2009, 7% a.a.), 

&-2$*."*'c'#('9(;"1(?$+='!"*'$&&$'+"1.0"C'('2(*1.9.2(45"'*$3(1.0('#('/(0$-

gação de longo curso cresceu de 69% para 74% do total da movimentação 

portuária ocorrida em 2001-2009.

Foram movimentadas 170 milhões de toneladas na cabotagem, em 2009.  

O transporte de cabotagem representou 23% da movimentação portuária  

total. Esse percentual vem decrescendo: em 2001 representava 27% de toda 

(' +"0.+$/1(45"='D' 1(<(' #$' 9*$&9.+$/1"' +A#."' #"' 2$*@"#"' YTTS%YTTr' 6".'

de apenas 3% a.a.
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O Brasil tem um grande potencial a desenvolver no transporte de cabotagem. Po-

*A+C'2(*('+(."*' ./&$*45"'#"' 1*(/&2"*1$'#$' 9"/1E./$*$&' $'#$' 9(*?('?$*(3' 2"*'0.('

marítima, alguns empecilhos devem ser enfrentados.

t' O transporte de carga geral por via marítima deve ser integrado ao rodoviário, que 

A'7$<@0$3C'1$+'"6$*1('(;-/#(/1$'$'$/1*$?('2"*1('('2"*1(b'"'&$1"*'#$0$'3(/4(*'+5"'

de operadores logísticos para o transporte multimodal porta a porta que garantam 

a entrega do produto da mesma forma que acontece no transporte rodoviário.

t' O tempo total do ciclo marítimo (tempo de viagem ida e volta) deve ser compe-

1.1.0"'9"+'"'1*(/&2"*1$'*"#"0.B*."l'('*$#-45"'#"'1$+2"'#"'9.93"'+(*@1.+"'A'6-/-

damental e o tempo de viagem desse transporte multimodal32 não pode diferir do 

tempo de viagem oferecido pelo modal rodoviário. Escalas portuárias de 15 em 

15 dias, mesmo as de longas distâncias,33'&5"'./&-)9.$/1$&'2(*('"'(1$/#.+$/1"'#(&'

necessidades da cadeia de suprimentos industrial; a redução do tempo total do ci-

93"'+(*@1.+"C'2"*')+C'$3$0('('6*$,-E/9.('#"'&.&1$+('N$3$0('('6*$,-E/9.('#('$&9(3('

#"&'/(0."&'/"&'2"*1"&PC',-$'A'"'*$(3'";\$1.0"'('(39(/4(*C'2(*('*$#->.*'"&'$&1",-$&'

./#-&1*.(.&='O'./0$&1.+$/1"'$+'/"0"&'/(0."&C'+(.&'$)9.$/1$&C'#$0$'(-+$/1(*=

t' Por sua vez, o impacto do custo de capital de uma embarcação de contêineres 

pode elevar o custo total da operação marítima e postergar a decisão por investir.

t' D'*$#-45"'#"&'9-&1"&'#$'+"0.+$/1(45"'2"*1-B*.('A'$3$+$/1"'#$'0(/1(?$+'9"+2(-

rativa do modal aquaviário; a tarifa do serviço de cabotagem (serviço feeder, de ali-

mentação) cobrada pelos terminais portuários deve ser minimizada nos principais 

portos brasileiros; ocorre que grande parte da margem operacional desses terminais 

A'";1.#('/"'1*(/&2"*1$'#$'3"/?"'9-*&"C'+"0.+$/1"'+(\"*.1B*."'$'#$'(1$/#.+$/1"'

$&1*(1A?.9"b'('+"0.+$/1(45"'#$'9(;"1(?$+'AC'/('+(."*.('#"&'9(&"&C'+(*?./(3=

`<.&1$C'2".&C'-+('"2"*1-/.#(#$C'"-C'#$'"-1*(' 6"*+(C'-+'#$&()"'&.&1E+.9"'(' &$*'

desenvolvido no país, integrando logística operacional, investimento (capital) e 

?$&15"'2"*1-B*.(C'(')+'#$'(3(0(/9(*'('9(;"1(?$+'/"']*(&.3=

32  Transporte marítimo mais transbordo portuário mais transporte rodoviário.
33  Como Rio-Manaus-Rio ou Porto Alegre-Recife-Porto Alegre.
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Transporte ferroviário

A produção do sistema ferroviário brasileiro cresceu 7% a.a. no período 2000-

2009. Em 2009, foram produzidos no sistema 286,1 bilhões de TKU (toneladas 

por km útil). A inserção do modal no transporte de carga geral, entretanto, não 

evoluiu: em 2000, o modal ferroviário produziu 23% do total de TKUs no 

transporte de carga geral (incluindo produtos siderúrgicos) e 77% no trans-

2"*1$'#$'+./A*."'#$'6$**"'$'9(*05"C'9(*?(&'9"/&.#$*(#(&'9(1.0(&34 da ferrovia. 

Em 2009, esse percentual foi de 21% para a carga geral e 79% para as cargas 

consideradas cativas.

O investimento no período cresceu 15% a.a.,35'(2$&(*'#(',-$#('0$*.)9(#('/"&'

anos de 2006 e 2007 em relação a 2005, quando o investimento atingiu o mon-

tante de R$ 3,2 bilhões. Em 2009, o investimento atingiu o pico de R$ 4,6 bi-

lhões, 95% destes oriundos de investimentos de concessionários.

A tonelagem transportada cresceu 7% a.a. entre 2000 e 2009, atingindo 581 

+.3M8$&' #$' 1"/$3(#(&' $+' YTTr=' `/1*$1(/1"C' (' #.&1F/9.('+A#.(' 6".' #$' QZS' g+C'

2"-9"'&-2$*."*'c'#.&1F/9.('+A#.('#$'YTTTC'#$'QUV'g+'N9*$&9.+$/1"'#$'9$*9('#$'

1% a.a.).36 A receita bruta do sistema cresceu 22% a.a., no período 2001-2007. A 

1(*.6('+A#.('NWXnfukP'(-+$/1"-'SUR'(=(= em 2001-2007, acima do crescimento 

$+'fuk'/"'2$*@"#"'NZR'(=(=P='O'*$&-31(#"')/(/9$.*"C'$/1*$1(/1"C'6".'$+'?*(/#$'

parte transferido para investimento, por meio da fonte de geração interna de 

caixa dos concessionários.

D'0$3"9.#(#$'+A#.('#"'&.&1$+('$&1B'$&1(;.3.>(#('$+'9$*9('#$'YQ'g+nM=' H&&"'A'

resultado da interface do sistema ferroviário brasileiro no ambiente urbano, nas 

#.)9-3#(#$&'#$'(9$&&"'("&'2"*1"&'$'/"'#$&$/M"'(/1.?"'#('*$#$C'&./-"&"='!(*('"'

(-+$/1"'#('2*"#-1.0.#(#$C'";1.#('9"+'('*$#-45"'#"'9.93"'#"&'1*$/&C'A'.+2"*1(/1$l

34  Cargas em que a ferrovia tem grande vantagem comparativa frente ao transporte rodoviário.
35  Valores correntes.
36''sB'(./#('-+'?*(/#$'1*(;(3M"'('*$(3.>(*'/"'1*(/&2"*1$'6$**"0.B*."'#$'3"/?(&'#.&1F/9.(&'/"']*(&.3C'/"1(#(-

+$/1$'/"'&$/1.#"'/"*1$%&-3C',-$C'./0(*.(0$3+$/1$C'A'+(\"*.1(*.(+$/1$'*$(3.>(#"'2$3"'+"#(3'*"#"0.B*."='D'

h$**"0.('^"*1$%J-3C'(1-(3+$/1$'$+'.+23(/1(45"C'(;*$'2$*&2$91.0(&'2(*('"'(-+$/1"'#('#.&1F/9.('+A#.('#$'

transporte ferroviário no país.
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t' implantar contornos ferroviários nas cidades com grandes interferências com 

a rede existente;

t' +$3M"*(*'"&'(9$&&"&'6$**"0.B*."&'("&'2"*1"&'v',-$'$/6*$/1(+'(1A'./0(&8$&'#('

faixa de domínio, com presença de famílias que habitam a via permanente, 

com elevado risco de vida;37

t' reduzir o grande número de passagens em nível existentes; e

t' *$1.)9(*'"&'1*$9M"&'+$/"&'$)9.$/1$&=

Transporte rodoviário

p-(/1"'c'./6*($&1*-1-*(C'('+(3M('2(0.+$/1(#(';*(&.3$.*('A'#$'YSS'+.3'g+'NSURPC'

de um total de 1.634 mil km. As rodovias avaliadas em ótimo ou bom estado pela 

pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) representam apenas 

USR'#"'1"1(3C'$/,-(/1"'(&'*"#"0.(&'$+'$&1(#"'*-.+'"-'2A&&.+"'(./#('*$2*$&$/1(+'

YVR='D&' *"#"0.(&' $+' $&1(#"' *$?-3(*' *$2*$&$/1(+' VQR' #"' 1"1(3' mL^f' NYTTrPo='

Foi concedida ao setor privado a gestão de cerca de 15 mil km, que representam 

as principais rodovias brasileiras em volume de tráfego, as de maior importância 

econômica e os principais acessos portuários.

As rodovias concedidas introduziram os serviços de apoio aos usuários, como 

?-./9M"'+$9F/.9"C' (1$/#.+$/1"'+A#.9"'#$' $+$*?E/9.(C' 1$3$6"/.(C' &./(3.>(45"' $'

controle centralizado. Contribuíram para geração de empregos locais e situam-se, 

predominantemente, nas regiões Sudeste e Sul. Para sua expansão para as regiões 

menos ricas do país, a limitação da capacidade de pagamento dos usuários poderá 

9"/#->.*'c'/$9$&&.#(#$'#$'-1.3.>(45"'#$'+$9(/.&+"&'#$'2(*9$*.('2G;3.9"%2*.0(#('

2(*(' (1*(.*' /"0"&' ./0$&1.+$/1"&' 2"*'+$."' #$' 2*"9$&&"&' #$' 9"/9$&&5"='sBC' 2$3"'

menos, mais 6 mil km a conceder nos próximos anos, seja no âmbito da terceira 

fase do Programa Federal, seja no âmbito da terceira etapa do Programa de Con-

cessões Rodoviárias do Estado de São Paulo.

37  Estimam-se 327 invasões no sistema ferroviário brasileiro. É mister o equacionamento dessa situação.
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Ao todo, o Brasil tem 51 concessões rodoviárias, destacando-se no cenário 

mundial como um país que desenvolveu metodologia própria para conceder 

rodovias, respeitando a capacidade de pagamento de pedágio pelos usuários e 

melhorando a qualidade do serviço prestado.

p-(/1"'c'"2$*(45"'#"' 1*(/&2"*1$' *"#"0.B*."'#$'9(*?(C'$<.&1$+'9$*9('#$'SCT'

milhão de transportadores autônomos e 189 mil empresas de transporte de 

carga rodoviário registradas no país. O número de veículos de carga rodo-

0.B*."&'$+'9.*9-3(45"'A'#$'9$*9('#$'YCT'+.3M8$&=38'D'.#(#$'+A#.('#('6*"1('A'

elevada: 16,9 anos.39

D'"6$*1('#"'1*(/&2"*1$'*"#"0.B*."'A'(1"+.>(#('$'MB'-+('1$/#E/9.('c'&";*$"6$*-

1('$'c'9"+2$1.45"'2"*'2*$4"&C'"',-$'(9(;('2"*'*$#->.*'(',-(3.#(#$'#"'&$*0.4"'

prestado.40 Registra-se, ainda, que o setor carece de regulamentação que de-

limite sua atuação e atenue a concorrência predatória41 que acaba por exercer 

sobre os outros modais, como a limitação do número de horas trabalhadas por 

dia pelos motoristas (disciplinamento do tempo de direção) e a manutenção 

mínima veicular.

No caminho inverso da não regulamentação (operacional) ainda pratica-

da no país, a capacidade de inserção do modal rodoviário seria menor, o 

que viabilizaria a expansão economicamente viável mais acelerada dos de-

mais modais e deixaria o transporte rodoviário com as funções nobres de: 

(i) prestação de serviço logístico na indústria (operação dedicada); (ii) 

alimentação dos modais de alta capacidade; (iii) distribuição urbana;  

e (iv) complementação dos vazios de oferta deixados pelos modais estrutura-

#"*$&='`&&$'#$0$'&$*'-+'2*"9$&&"'?*(#-(3'$'$&1*(1A?.9"C'"*.$/1(#"'2$3('*$?-3(-

mentação paulatina do setor.

38  Incluem-se caminhão, caminhão-trator, semirreboque, reboque, caminhonete e furgão.
39''D'.#(#$'+A#.('#('6*"1('#$'(-1:/"+"&'A'#$'YYCY'(/"&C'$/,-(/1"'('#(&'$+2*$&(&'A'#$'STCQ'(/"&=
40''J$?-/#"'"'L$/1*"'#$'`&1-#"&'$+'I"?@&1.9('#('L"22$(#C'$<.&1$+';(.<(&';(**$.*(&'c'$/1*(#('N6(9.3.#(#$'#$'

&$' 1"*/(*'(-1:/"+"P'/"'+$*9(#"'#$' 1*(/&2"*1$' *"#"0.B*."'#$'9(*?(&C'+(&';(**$.*(&'c'&(@#(C'?$*(#(&'2$3"'

desemprego e pela baixa escolaridade dos transportadores autônomos.
41  Operação com preço abaixo do custo operacional.
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Metas a alcançar

Analisando o desempenho conjuntural do sistema logístico brasileiro, podem-se apre-

sentar, resumidamente, as metas brasileiras no equacionamento da questão logística:

t' reequilíbrio da matriz modal;

t' integração dos modais de transporte;

t' fortalecimento dos sistemas de menor custo unitário de transporte;

t' 2*"+"45"'#$'*$?-3(+$/1(45"'$9"/:+.9('$)9.$/1$'$'$&1*(1A?.9(b

t' aperfeiçoamento sistemático da gestão (nas esferas pública e privada);

t' #$)/.45"' #"&' -&"&' N2*"\$1"&P' 9"+'+$1"#"3"?.(' (;*(/?$/1$' ,-$' 0(3"*.>$' "&'

(&2$91"&'$9"/:+.9"&C'(+;.$/1(.&'$'#$'$)9.E/9.('$/$*?A1.9(b

t' utilização da ótica da necessidade da cadeia de suprimentos por tipo de carga, 

quando da priorização dos investimentos (visão de supply-chain no agronegó-

cio, na movimentação de contêineres, na carga geral fracionada, no transporte de 

combustíveis etc.);

t' maximização da concessão de serviços públicos ao setor privado; e

t' utilização ampliada do mecanismo de PPP.

Ações necessárias por modal

O'#$1(3M(+$/1"'+(.&'(2-*(#"'#(&'+$1(&'&"9."$9"/:+.9(&'$')/(/9$.*(&'(2*$&$/1(-

#(&'(/1$*."*+$/1$'9"/#->'c&'./.9.(1.0(&'/$9$&&B*.(&'2"*'+"#(3C',-$'$&15"'#.&2"&1(&'

a seguir.

Para o modal aquaviário, podem ser destacados:

t' estruturação de modelo institucional para o desenvolvimento da infra-

$&1*-1-*(' M.#*"0.B*.(C' ,-$' 2$*+.1(' (' "2$*(45"' #$' 9"+;"."&' $)9.$/1$&' $+

novas hidrovias competitivas;
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t' melhoria dos acessos portuários terrestres (rodoviário e ferroviário) e maríti-

+"&C'.&1"'AC'#*(?(?$+'#"'9(/(3'#$'(9$&&"'$'#"'9(.&'#$'(1*(9(45"b42

t' ampliação da infraestrutura portuária para contêineres na carga geral, cuja 

demanda se aproxima da oferta existente;43

t' (+23.(45"'#('./6*($&1*-1-*('2"*1-B*.('2(*('?*(/A.&'3@,-.#"&b44

t' apoio ao desenvolvimento da cabotagem, que demanda, de um lado, no-

vas embarcações, mais velozes, com aumento da frequência de navios 

aos portos, e, de outro, portos eficientes no manuseio da carga, com 

custos competitivos; e

t' .+23(/1(45"'#(&'M.#*"0.(&'./1$?*(#(&'c&'6$**"0.(&'$'("&'2"*1"&'N9"+'(+23.(-

ção dos ativos em terminais de integração).

Para o modal ferroviário:

t' sustentação da expansão do crescimento da rede ferroviária brasileira integra-

#('c&'M.#*"0.(&C'*"#"0.(&'$'2"*1"&b

t' (2"."' c' ./#G&1*.(' 6$**"0.B*.(C' /"' 2(2$3' $&1*(1A?.9"' #$' &-2*.+$/1"'

de insumos;45

t' redução do ciclo dos trens por meio dos investimentos em gargalos logísticos;46 e

t' (2"."'("&' ./0$&1.+$/1"&'#$&1./(#"&'c' (+23.(45"'$'("'#$&9"/?$&1."/(+$/1"'

dos acessos portuários.

42 Em implantação por meio do Programa Nacional de Dragagem Portuária, objeto da Lei 11.610, de 

12.12.2007, que institui o referido programa.
43 Apenas no ano de 2009, houve redução da movimentação de contêineres dos principais terminais do país em 

*$3(45"'("'(/"'#$'YTTZC'$+'6-/45"'#"&'.+2(91"&'#('9*.&$')/(/9$.*('./1$*/(9."/(3'#"')+'#$'YTTZ='`+'YTSTC'

entretanto, está prevista a recuperação de toda a movimentação de contêineres nos portos.
44''^"'23(/"'#$'$<2(/&5"'#"'!"*1"'#$'J(/1"&C'2*$0E%&$'-+'(-+$/1"'$<2*$&&.0"'/('+"0.+$/1(45"'#$'?*(/A.&'

líquidos, em função das perspectivas com o transporte de combustíveis, notadamente o etanol.
45''D'2*"#-45"'(/-(3'+A#.('#('#A9(#('2(&&(#('6".'#$'Y=[ZT'0(?8$&n(/"'mD;.6$*'NYTSTPo=
46  Melhoria do acesso aos portos, inclusive com a realocação das famílias que habitam na faixa de domínio; elimina-

ção das passagens em nível, com a construção de passarelas e muros de vedação da faixa de domínio nos ambientes 

urbanos; e implantação de contorno de cidades. Trata-se de investimentos de cunho econômico e social.
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No modal rodoviário:

t' (2"."'("&' ./0$&1.+$/1"&'#$&1./(#"&'c' (+23.(45"'$'("'#$&9"/?$&1."/(+$/1"'

dos acessos portuários;

t' ampliação da infraestrutura concedida ao setor privado;

t' aperfeiçoamento da regulamentação, buscando a melhoria da qualidade do 

serviço prestado pelos transportadores de carga rodoviários, com a redução 

da abrangência de atuação; e

t' estruturação dos prestadores de serviço logístico nacionais, com a consolida-

45"'&$1"*.(3'/"'(2"."'c'1$*9$.*.>(45"'#('3"?@&1.9('/('./#G&1*.(=

Na infraestrutura de integração:

t' (2"."'c'$<2(/&5"'#('./6*($&1*-1-*('#$'./1$?*(45"'#$'+$/"*'2"*1$C'+(&'#$'?*(/#$'

importância logística, pelo papel de conexão intermodal que desempenham:

- centros de distribuição;

- terminais de integração multimodal; e

- terminais de transbordo e armazenagem de cargas.

Na tecnologia dos sistemas de transporte:

t' apoio ao desenvolvimento do conteúdo tecnológico dos sistemas de transporte, 

0.&(/#"'c'+$3M"*.('#"'&$*0.4"'2*$&1(#"C'("'(-+$/1"'#('$)9.E/9.('$/$*?A1.9(47

$'c'*$#-45"'#"'.+2(91"'&"9."(+;.$/1(3'#('(+23.(45"'#('./6*($&1*-1-*(b'$

t' desenvolvimento da tecnologia de informação dos prestadores de serviço logísti-

co, demandada pelos donos de carga (rastreamento de carga, informações on-line,

0.('./1$*/$1C'#$)/.45"'2*A0.('#"'1*(\$1"'-*;(/"C'*$#.*$9."/(+$/1"'#$'$/1*$?(&'$19=P=

47 Energia consumida/passageiro.
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`C'(3A+'#.&&"C'/"'+"#(3'($*"0.B*."l48

t' apoio ao desenvolvimento da aviação “regional”, com a utilização da indús-

tria nacional consolidada mundialmente;49

t' (2"."'c'$<2(/&5"'#(&'9"+2(/M.(&'(A*$(&'/('(,-.&.45"'#$'$,-.2(+$/1"&'/('

indústria nacional; e

t' ampliação da infraestrutura aeroportuária que atenda ao rápido cresci-

+$/1"'#('#$+(/#('/"&'($*"2"*1"&'#('*$#$'/(9."/(3'$'c'$&1*-1-*(45"'#('

rede regional competitiva.

!"*')+C'/"'+"#(3'#-1"0.B*."l

t' implementação de dutovias para o transporte de grandes volumes, como gran-

des eixos vertebradores de menor impacto socioambiental (para o transporte 

#$'9"+;-&1@0$.&'$'+./A*."'#$'6$**"P=50

GESTÃO PÚBLICA NA LOGÍSTICA

Apresenta-se a seguir a estrutura institucional que dá suporte aos setores de logís-

tica no Brasil, com a criação das agências reguladoras e a utilização do instrumen-

to da concessão para alavancar o investimento setorial. 

O'+"#$3"'./&1.1-9."/(3';*(&.3$.*"'2*$0E'9"+"'#$)/.#"*$&'#(&'2"3@1.9(&'2G;3.9(&'"'

j./.&1A*."'#"&'f*(/&2"*1$&'$'('J$9*$1(*.('#$'!"*1"&C'/"',-$'$/0"30$'"&'2"*1"&'+(-

rítimos. A Lei 10.233/01 criou o Conselho Nacional de Integração de Políticas de 

Transporte (Conit), na função de propor políticas nacionais de integração dos dife-

*$/1$&'+"#"&'#$'1*(/&2"*1$'(A*$"C'(,-(0.B*."'$'1$**$&1*$'N#$'9(*?(&'$'2(&&(?$.*"&P='

48'O&'9"+$/1B*."&'('&$?-.*'*$6$*$+%&$'('-+('0.&5"'+(.&'(;*(/?$/1$'#('3"?@&1.9(C'(3A+'#"&'&$1"*$&'";\$1"'#"'

artigo.
49 É fundamental o fortalecimento do mercado dito “regional”, atendido por aeronaves de menor porte – 

menos de 150 lugares –, para o atendimento das regiões em franco desenvolvimento e naquelas em que a 

"245"'(A*$('A'('G/.9('9"+2$1.1.0(='a'-+('"245"'/(1-*(3'2(*('2*"#-1"&'#('./#G&1*.('($*"/B-1.9(';*(&.3$.*(=
50 Essas vias estruturadoras poderiam ser concedidas como elementos vertebradores que seriam dimen-

&."/(#"&'2(*('6"*/$9$*'&$*0.4"'2G;3.9"C'(31$*/(1.0(+$/1$'c'"245"'(1-(3'#$'&$*0.4"'2*.0(#"'(-1"*.>(#"='

a'('&"3-45"'$9"/:+.9('+(.&'$)9(>=
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D'*$6$*.#('3$.'./&1.1-.-'1(+;A+'(&'(?E/9.(&'*$?-3(#"*(&'&$1"*.(.&C'('D?E/9.('^(9."/(3'

de Transportes Terrestres (ANTT), englobando as ferrovias, o transporte rodoviário in-

terestadual e internacional, o transporte rodoviário de cargas e o transporte multimodal,  

e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), englobando a navegação 

7-0.(3C'#$'9(;"1(?$+'$'#$'3"/?"'9-*&"C'"&'2"*1"&'"*?(/.>(#"&'$'"&'1$*+./(.&'2"*1-B-

rios. As agências reguladoras têm a função de, entre outros: administrar contratos de 

9"/9$&&5"'$')&9(3.>(*'"'&$-'(1$/#.+$/1"b'.+23$+$/1(*'(&'2"3@1.9(&'6"*+-3(#(&'2$3"'

Conit; e harmonizar os interesses de usuários e concessionários e o interesse público.

A intenção do modelo foi promover estabilidade de longo prazo, incentivar investi-

mentos com o ingresso de novos capitais nos setores e dar garantia da universalidade e 

da qualidade dos serviços públicos prestados pela iniciativa privada.

Finalmente, a Lei 10.233/01 criou o Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT), na função de, entre outros, administrar as rodovias não concedi-

#(&='̂ ('0$*#(#$C'('$&6$*('#$'(1-(45"'#"'_^Hf'9"**$&2"/#$'c'./6*($&1*-1-*('#"'J.&1$+('

h$#$*(3'#$'i.(45"C'&";'('\-*.&#.45"'#"'j./.&1A*."'#"&'f*(/&2"*1$&C'9"/&1.1-@#('#$l

t' vias navegáveis;

t' ferrovias e rodovias federais;

t' instalações e vias de transbordo e de interface intermodal; e

t' ./&1(3(48$&'2"*1-B*.(&'7-0.(.&'$'3(9-&1*$&C'$<9$1-(#(&'(&'"-1"*?(#(&'c&'L"+2(-

nhias Docas. 

^"' &$1"*' 6$**"0.B*."' /5"' 9"/9$#.#"C' -+(' &A*.$' #$' 6-/48$&' 6".' *$9$/1$+$/-

1$' #$3$?(#(' c' i(3$9' `/?$/M(*.(C' L"/&1*-48$&' $' h$**"0.(&C' $+2*$&(' 2G;3.9('

0./9-3(#(' ("' j./.&1A*."' #"&' f*(/&2"*1$&=' w' $+2*$&(' 6".' (1*.;-@#(' (' /"0(' 6-/-

ção pública de investir em ativos ferroviários, antes sob responsabilida-

de principal de concessionários. O acompanhamento de sua governança e 

de seus resultados será, pois, importante na avaliação desse novo modelo.51

51 O'+"#$3"'#$'$+2*$&('2G;3.9('?$&1"*('#$'(1.0"&'6$**"0.B*."&'/5"'A'/"0.#(#$';*(&.3$.*(='^('`&2(/M(C'2"*'

exemplo, há empresas públicas gestoras da infraestrutura ferroviária – Administrador de Infraestruc-

1-*(&'h$**"0.B*.(&'ND#.6P'v'$'($*"2"*1-B*.('v'D$*"2-$*1"&'`&2(x"3$&'$'^(0$?(9.q/'DA*$('ND`^DP='D'

"2$*(45"'6$**"0.B*.('A'2G;3.9(C'2"*'+$."'#('W$#'^(9."/(3'#$'h$**"9(**.3$&'`&2(x"3$&'NW$/6$P'$'2*.0(#(='
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A Valec tem a atribuição de, entre outras:

t' construir e explorar a infraestrutura ferroviária pública;

t' desenvolver estudos e projetos de obras de infraestrutura ferroviária; e

t' construir, operar e explorar estradas de ferro, sistemas acessórios de armaze-

nagem e transbordo de cargas e, ainda, instalações e sistemas de interligação 

de estradas de ferro com outras modalidades de transportes.

A Valec tem concessão para a construção e a operação da Ferrovia Norte-Sul 

N`h%SQSPC' 9-\"' 1*(4(#"C' 9"+'$<1$/&5"'#$'U=STT'g+C' A' ./.9.(#"' $+']$3A+C'/"'

!(*BC' $' &$?-$' (1A' "'+-/.9@2."' #$' !(/"*(+(C' $+' J5"' !(-3"='D3A+' #.&&"C' /"&'

1$*+"&'2*$0.&1"&'/('I$.'SS=[[YC'#$'S['#$'&$1$+;*"'#$'YTTZC'$&15"'"-1"*?(#"&'c'

empresa a construção, o uso e o gozo de várias ferrovias (ver Figura 1).

hHdkWD'Sl'LO^L`JJy`J'h`WWOiHzWHDJ'_D'iDI`L'_`hH^H_DJ'^D'I`H'SS=[[Y

Litoral do
Rio de Janeiro

EF 354

EF 334

EF 151

EF 267

Porto Murtinho

Panorama

Figueirópolis
Ilhéus

Belém

Boqueirão 
da Esperança

Fonte: Site Valec.

O modelo requer que a empresa pública gestora de ativos tenha mecanismos de governança corporativa 

$)9.$/1$&'2(*('?(*(/1.*'('+$3M"*'(23.9(45"'#$'*$9-*&"&'$'('";1$/45"'#"&'*$&-31(#"&'$&2$*(#"&'/"'3"/?"'

2*(>"='`&&$'AC'2"*'$<$+23"C'6(>$/#"'-+'2(*(3$3"C'-+'#$&()"'#"'&$1"*'2"*1-B*."';*(&.3$.*"C',-$'1$+'(&'

L"+2(/M.(&'_"9(&'9"+"'(#+./.&1*(#"*(&'#$'(1.0"&'2G;3.9"&C'+(&',-$'&5"'$+2*$&(&C'(1A'"'+"+$/1"C'

#$2$/#$/1$&'#('k/.5"'$',-$'$/6*$/1(+'#.)9-3#(#$&'#$'./0$&1.+$/1"'$'#$'?$&15"='
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t' EF-267: de Panorama, em São Paulo, a Porto Murtinho, no Mato Grosso 

do Sul, com 750 km;

t' `h%UUVl' h$**"0.(' #(' H/1$?*(45"' ](M.(%O$&1$C' #$' H3MA-&C' /(' ](M.(C' ('

h.?-$.*q2"3.&C'/"'f"9(/1./&C'"/#$'&$'3.?('c'h$**"0.('^"*1$%J-3C'/-+'1"1(3'

de 1.490 km; e

t' `h%UQVl' h$**"0.(' f*(/&9"/1./$/1(3C' #"' 3.1"*(3' /"*1$' 7-+./$/&$C' 2(&-

&(/#"' 2"*'j-*.(AC' H2(1./?(' $' !(*(9(1-C' $+'j./(&' d$*(.&b' 2"*' ]*(&@3.(C'

no Distrito Federal; por Uruaçu, em Goiás; por Cocalinho, Ribeirão  

Castanheira e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso; por Vilhena e  

Porto Velho, em Rondônia; por Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre;  

(1A' 9M$?(*' c' 3"9(3.#(#$' #$' ]",-$.*5"' #(' `&2$*(/4(C' /(' 6*"/1$.*(' #"'

Brasil com o Peru. A Transcontinental terá, depois de concluída,  

um percurso de 4.400 km.

_"' 2"/1"' #$' 0.&1(' "2$*(9."/(3' $' *$?-3(1q*."C' 9"+' "' ./0$&1.+$/1"' )<"' $+'

expansão sob a responsabilidade do setor público, está aberta a possibi-

3.#(#$' #$' -+(' "2$*(45"' 6$**"0.B*.(' #$&(1*$3(#(' #"' ./0$&1.+$/1"' )<"' /(' 0.('

permanente, permitindo o desenvolvimento do conceito de operação em  

open-access.52 Conforme haja interesse dos operadores, não existindo barrei-

*(&'c'$/1*(#(C'(-+$/1(%&$'('9"+2$1.45"'/('"2$*(45"C';$/$)9.(/#"'"'-&-B*."='

Trata-se da separação da gestão da infraestrutura da prestação do serviço. A 

,-$&15"',-$')9('2(*('"'&$1"*'2G;3.9"C',-$'2(&&(*B'('(*9(*'9"+'"'./0$&1.+$/1"'

/('$<2(/&5"'#('*$#$C'A'*$9"/M$9$*'&$'"'&.&1$+('('&$*'9"/&1*-@#"'1$*B'0"3-+$'

(?*$?(#"'#$'9(*?('&-)9.$/1$',-$'(+"*1.>$'"'./0$&1.+$/1"'*$(3.>(#"C'2"*'+$."'

da cobrança de direito de passagem na via aos operadores.

52'`3.+./(45"'#$';(**$.*(&'c'$/1*(#('N+$*9(#"'9"+2$1.1.0"'/('"2$*(45"P='!"&&.;.3.1(C'(./#(C'"'*(1$."'1"1(3'"-'

parcial do custo da infraestrutura, pública, entre diversos operadores.
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QUADRO 1: MODELO INSTITUCIONAL DE TRANSPORTES

Rodoviário/ 

ferroviário

Ministério dos 

Transportes

Secretaria de 

Portos

Definição de 

políticas públicas

Conit

2001

Conit

2001

Proponente de 

políticas de 

integração e 

ordenação

Defesa; Justiça; 

Fazenda; 

Planejamento; e 

Cidades

Defesa; Justiça; 

Fazenda; 

Planejamento; e 

Cidades

Portuário Setor

Valec

2001

DNIT

Companhias 

Docas

Representantes 

do Poder 

Concedente

Investimento 

direto

ANTT

2001

Antaq

2001

Aplicação de 

políticas públicas

Fonte: BNDES.

O Quadro 1 mostra uma síntese do modelo institucional de transporte de carga e 

#$'2(&&(?$.*"&='sB'2(*1.9.2(45"'#.*$1('#$'*$9-*&"&'2G;3.9"&'/"&'./0$&1.+$/1"&'#(&'

Companhias Docas, da Valec e do DNIT.53

Como visto, importantes avanços regulatórios foram obtidos no período  

recente, ainda que haja desenvolvimentos fundamentais a realizar nos  

diversos modais de transporte, notadamente no modal hidroviário e no transporte  

*"#"0.B*."C' 9"/6"*+$' $<23.9.1(#"' ("' 3"/?"' #$&1$' (*1.?"=' ]-&9(%&$C' 2"*' )+C' -+'

(+;.$/1$' ./&1.1-9."/(3C' *$?-3(1q*."' $' \-*@#.9"';$+'#$)/.#"C' *$#-1"*' #"' *.&9"'/('

aplicação de recursos privados na operação da infraestrutura concedida.

53'^"'&$1"*'(A*$"C'(./#('MB'('`+2*$&(']*(&.3$.*('#$'H/6*($&1*-1-*('D$*"2"*1-B*.('NH/6*($*"PC'$+2*$&('

pública administradora dos principais aeroportos brasileiros, e a Agência Nacional de Aviação Civil 

(Anac).
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PERSPECTIVA DE INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA 2010-2013

!(*('"',-(#*.E/."'YTST%YTSUC'6"*(+'$&1.+(#"&'./0$&1.+$/1"&')*+$&'/"&'&$1"*$&'

rodoviário, ferroviário e portuário no montante total de R$ 107 bilhões. Como 

2*"\$1"&' )*+$&C' 6"*(+' 9"/&.#$*(#"&' "&' 2*"\$1"&' +(#-*"&C' \B' (2*$&$/1(#"&' ("'

]^_`J'2(*('23$.1"&'#$')/(/9.(+$/1"'"-'#$'2(*1.9.2(45"'2"*'+$."'#$' ./&1*--

mentos de renda variável, acrescidos da estimativa de investimentos privados 

correntes, das aplicações diretas do setor público, notadamente no âmbito do 

PAC-1, e dos projetos que envolvam procedimentos de concessão de serviços 

públicos já iniciados ou em vias de implementação. Estão excluídos desse levan-

1(+$/1"'"&'./0$&1.+$/1"&'2G;3.9"&'6$#$*(.&C'(3A+'#"&'./93-@#"&'/"'!DL%SC'$'"&'

dos estados que não contam com a contrapartida do BNDES.

Do investimento agregado de R$ 107 bilhões, o setor ferroviário deverá contar 

com cerca de 52% desse total no período, ou seja, R$ 56 bilhões, incluindo nesse 

montante o projeto TAV, que atinge 56% desse valor (Tabela 1). O setor rodoviário 

deverá contar com 34% (cerca de R$ 36 milhões) e o setor portuário, com 14% dos 

investimentos previstos (cerca de R$ 15 bilhões).

TABELA 1: INVESTIMENTOS EM LOGÍSTICA (2010-1013)

Projetos firmes 2010-2013

R$ bilhões %

Setor portuário 15 14

Setor ferroviário 56 52

     Projeto TAV 31 29

Setor rodoviário 36 34

Total 107 100

Fonte: BNDES.
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Sem contar o projeto TAV, que representa a retomada dos investimentos ferrovi-

ários em transporte interestadual de passageiros no país, o modal rodoviário pas-

sa a ser o mais representativo no período, com 48% do total (Tabela 2), seguido 

dos investimentos no sistema ferroviário, com 33% da previsão, e as aplicações 

na expansão portuária, com 19% do total previsto para o período analisado (de 

R$ 76 bilhões).

TABELA 2: INVESTIMENTOS EM LOGÍSTICA (2010-2013), EXCLUINDO O TAV

Projetos firmes 2010-2013 sem TAV

R$ bilhões %

Setor portuário 15 19

Setor ferroviário 25 33

Setor rodoviário 36 48

Total 76 100

Fonte: BNDES.

Considerando-se os demais investimentos que poderão ocorrer caso se ace-

lerem os processos licitatórios de serviços públicos concedidos atualmente  

em fase de estudos ou de estruturação e, ainda, caso não haja restrições  

(+;.$/1(.&'$n"-')/(/9$.*(&'2(*('(' .+23(/1(45"'#$'/"0"&'2*"\$1"&C'"' ./0$&1.-

+$/1"'/"&'&$1"*$&'(/(3.&(#"&'2"#$*B'&-2$*(*'('$&1.+(1.0('(/1$*."*'$+'(1A'YYRC'

(39(/4(/#"'(1A'WX'SUT';.3M8$&='

O'd*B)9"'S'+"&1*('(&'2*"0B0$.&'9"/1*.;-.48$&'#(&'#.6$*$/1$&'6"/1$&'#$'*$9-*&"&'

2(*('"')/(/9.(+$/1"'#"&'./0$&1.+$/1"&'9"/&.#$*(#"&')*+$&='D'2(*1.9.2(45"'#"'

&$1"*'2*.0(#"'/('./6*($&1*-1-*('(/(3.&(#('/"'2$*@"#"'YTST%YTSU'A'2*$0.&1('$+'

cerca de 37% (R$ 39,4 bilhões). São considerados recursos próprios privados 

a participação direta dos controladores no equity das empresas prestadoras de 

serviços públicos, a geração de caixa reinvestida e os recursos de terceiros 

não provenientes do BNDES obtidos no mercado, sejam de curto ou de longo 

prazo. Estima-se a alavancagem de recursos no BNDES em 43% do total dos 

./0$&1.+$/1"&')*+$&'NWX'V{CT';.3M8$&PC'9"+23$+$/1(#"&'2"*'*$9-*&"&'#$'./-

vestimento público direto da ordem de 20%.
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GRÁFICO 1: FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS PROJETADOS EM LOGÍSTICA
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Fonte: BNDES.

O'd*B)9"'Y'+"&1*('('2(*1.9.2(45"'#(&'#.0$*&(&' 6"/1$&'/"&' ./0$&1.+$/1"&')*-

mes, sem a inclusão do projeto TAV. Sem o projeto, as fontes estarão mais 

equilibradas, pois o BNDES deverá responder por participação equivalente 

c'#"'&$1"*'2*.0(#"C'9"+'U{R'NWX'Y[CU';.3M8$&P='O&'*$9-*&"&'2G;3.9"&'#.*$1"&'

respondem por cerca de 28% do total.

GRÁFICO 2: FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS PROJETADOS EM LOGÍSTICA, SEM O TAV 
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Fonte: BNDES. 
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Análise setorial

Segmento portuário

Os grandes orientadores de investimento para os próximos anos no setor portuário são:

t' necessidade de ampliação da oferta de terminais de movimentação de contêineres;

t' implantação de novos portos públicos, que agora poderão ser administrados 

pela iniciativa privada após processo de concessão,54 em função das possibili-

dades abertas pelos aperfeiçoamentos regulatórios recentes; e

t' ampliação física e/ou aumento da produtividade de terminais portuários em 

portos públicos e terminais privativos.

Cerca de 32% da previsão do investimento portuário do período analisado 

deverá estar alocada no segmento de contêineres, com a construção de novos 

terminais em portos públicos, e no aumento de produtividade dos terminais 

existentes, em função da necessidade atual brasileira de responder ao aumen-

to da demanda ocorrido nos últimos anos. A oferta agregada dos terminais 

de contêineres deve atingir uma margem de reserva de pelo menos 30% da 

#$+(/#('1"1(3'(?*$?(#(C'/"'./1-.1"'#$'*$#->.*'"'*.&9"'#$'6"*+(45"'#$')3(&'#$'

$&2$*('#$'/(0."&'/"&'2"*1"&='D/1$&'#('9*.&$'#"')+'#$'YTTZC'$&1.+(0(%&$',-$'

essa margem era quase inexistente. O próprio desempenho negativo do setor 

$+'YTTr'2"&1$*?"-'"&'$6$.1"&'/$?(1.0"&'#$'-+('"6$*1('./&-)9.$/1$=

A implantação de novos portos públicos administrados pelo setor privado, 

por sua vez, representará outros 32% do total de aplicações no setor. Será a 

possibilidade de o país ingressar no modelo fully privatized port ou mesmo no 

modelo landlord port atual, mas com autoridade portuária privada, retirando 

os entraves usualmente enfrentados pelas administrações portuárias públicas: 

./9(2(9.#(#$'#$'6(>$*'6*$/1$C'1$+2$&1.0(+$/1$C'c'#$+(/#('2"*'./0$&1.+$/1"&'

portuários de sua responsabilidade,55 em função, principalmente, da existência 

54 Segundo o disposto no Decreto 6.620, de 29.10.2008, que, entre outros, disciplina a concessão de portos.
55 Principalmente acessos portuários terrestres e marítimos, demais infraestruturas portuárias e meio 

(+;.$/1$' N1*(1(+$/1"' #$' 2(&&.0"&' $<.&1$/1$&' $' .#$/1.)9(45"' $' 1*(1(+$/1"' #"&' .+2(91"&' ?$*(#"&' /('

utilização de novas áreas operacionais).
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de passivos contingentes atuariais, ambientais, cíveis e trabalhistas nas 

Companhias Docas.56

W$?.&1*(%&$',-$'('+(."*'2(*1$'#(&'(#+./.&1*(48$&'2"*1-B*.(&'/"'+-/#"'A'2G;3.-

ca, no modelo landlord port. Todavia, a independência de recursos da União e 

('/$9$&&B*.('+$3M"*.('#('?$&15"'2"*1-B*.('&5"'#-(&',-$&18$&'6-/#(+$/1(.&'c&'

quais o Decreto 6.620 procura dar resposta, por meio da promoção da admi-

nistração portuária privada autossustentável, para que não haja empecilho ao 

investimento setorial no longo prazo.

A expansão e o aumento de produtividade de terminais em portos públicos, 

iniciadas pela Lei 8.630/93,57 ainda se farão presentes nos investimentos do 

2*q<.+"',-(#*.E/."C'(#$,-(/#"'"6$*1('c'#$+(/#('&$1"*.(3'/('9(*?('?$*(3'$'/"&'

?*(/A.&'N&q3.#"&'$'3@,-.#"&PC'$'#$0$*5"'*$2*$&$/1(*'YVR'#"'./0$&1.+$/1"'2*$-

0.&1"='_$&1(9(+%&$'"'&$1"*'#$'?*(/A.&'&q3.#"&'(?*@9"3(&'0./9-3(#"&'("&'(1-(.&'

e futuros corredores ferroviários e o de granel líquido, que poderá ter um de-

&$+2$/M"'&-2$*."*'("'2(&&(#"'*$9$/1$C',-(/#"'&$'$<2(/#.-'c'1(<('#$'YR'(=(=C'

haja vista, entre outros, as perspectivas do mercado de combustíveis no país.

Do investimento direto do setor público, destacam-se a dragagem dos  

acessos marítimos dos principais portos brasileiros, no modelo disposto no  

Programa Nacional de Dragagem Portuária, que garante a dragagem por  

*$&-31(#"&'/-+'2*(>"'#$'(1A'9./9"'(/"&C'$'"&'#$+(.&'./0$&1.+$/1"&'2"*1-B*."&'

previstos no PAC.

56 Existem sete Companhias Docas no país, que administram diversos portos públicos: Companhia Docas 

do Pará (CDP), Companhia Docas do Estado do Ceará (CDC), Companhia Docas do Rio Grande do Norte 

(Codern), Companhia Docas do Estado da Bahia (Codeba), Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), 

Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp).
57 Lei dos Portos, marco regulatório do setor, que, entre outros: alterou a função de produção portuária, re-

$&1*-1-*(/#"'"'-&"'#('+5"'#$'";*('/"&'2"*1"&b'*$#$)/.-'(&'6-/48$&'#('D-1"*.#(#$'!"*1-B*.('NL"+2(/M.(&'

Docas) e criou o Conselho de Autoridade Portuária (CAP) nos portos brasileiros, o “legislativo portuário”. 

D2q&'('I$.'#"&'!"*1"&C'('"2$*(45"'2"*1-B*.('1"*/"-%&$'+(.&'2*"#-1.0('$'A'+(\"*.1(*.(+$/1$'$<$9-1(#('2$3"'

setor privado.
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O&' ./0$&1.+$/1"&' 2"*1-B*."&' 9"/&.#$*(#"&' )*+$&' $&15"' $&1.+(#"&' $+'

R$ 15 bilhões no período 2010-2013, como mostra a Tabela 3. Destacam-se  

as previsões de R$ 4,7 bilhões de inversões em contêineres e R$ 4,6 bilhões em 

novos portos.

TABELA 3: INVESTIMENTOS PORTUÁRIOS (2010-2013)

Orientadores do investimento portuário % R$ milhões

Contêineres 32  4.742 

Novos portos 32  4.609 

Investimento público 12  1.695 

Demais investimentos privados 24  3.575 

100  14.621 

Fonte: BNDES.

O'd*B)9"'U'(2*$&$/1('2*"\$45"'#(&'6"/1$&',-$')/(/9.(*5"'$&&$&'./0$&1.+$/1"&='O'

BNDES poderá participar com 48% do investimento total (R$ 7,1 bilhões), com 

contrapartida dos investimentos privados de 40% (R$ 5,8 bilhões).

GRÁFICO 3: FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS PORTUÁRIOS
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Fonte: BNDES.
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!"*')+C'*$?.&1*(%&$',-$'"'./0$&1.+$/1"'1"1(3'2"#$*B'(39(/4(*'(1A'WX'YY';.3M8$&C'

considerando, no entanto, os investimentos com menor probabilidade de aconte-

cer no período. Enquadram-se nessa parcela os terminais portuários autorizados, 

mas que, na prática, executariam serviços públicos58 e que, após o Decreto 6.620, 

podem ter seu prazo de implantação postergado ou interrompido. 

Setor ferroviário

Os orientadores do investimento no setor ferroviário são a contínua melhoria de ca-

2(9.#(#$'$'#('$)9.E/9.('#"'&.&1$+('$<.&1$/1$59 e a expansão de novas linhas. A malha 

brasileira de transporte de carga existente tem a perspectiva de crescimento de 24% 

de extensão, a partir das novas ferrovias em implantação, tais como a Nova Transnor-

#$&1./(C'('^"*1$%J-3'N6(&$&'S'$'YPC'('$<2(/&5"'#('h$**"/"*1$'(1A'W"/#"/q2"3.&C'('.+-

plantação do Ferroanel de São Paulo, e das novas ferrovias em estruturação pela Valec.

O-1*"'?*(/#$'"*.$/1(#"*'#$'./0$&1.+$/1"&'/"'&$1"*'6$**"0.B*."'A'"'2*"\$1"'#"'1*$+'

de alta velocidade Rio de Janeiro-Campinas, que poderá ensejar uma nova verten-

te de investimentos, incluindo a capacitação da indústria brasileira para forneci-

mento a uma eventual demanda futura de ampliação.

A Tabela 4 mostra as perspectivas de R$ 56 bilhões de investimentos considerados 

)*+$&' /"' &$1"*' 6$**"0.B*."C' $/1*$' YTST' $' YTSU='_$&1(9(%&$' "' 2*"\$1"'fDiC' 9"+'

inversões de R$ 30,9 bilhões, para o período analisado.

TABELA 4: INVESTIMENTOS NO SETOR FERROVIÁRIO (2010-2013)

Orientadores do investimento ferroviário % R$ milhões

Ferrovias existentes 28 15.827

Expansão da rede 16 8.918

TAV 56 30.923

100 55.668

Fonte: BNDES.

58 D'2*$&1(45"'#$'&$*0.4"'2G;3.9"'2$3"'&$1"*'2*.0(#"'A'6$.1('2"*'+$."'#$'3.9.1(45"'$'*$?$%&$'2$3('I$.'Z={{{C'

de 21.6.1993.
59 Os investimentos na rede existente sofreram uma redução temporária em função dos efeitos da crise inter-

/(9."/(3'#"')+'#$'YTTZC',-$'(1./?.-'('#$+(/#('2"*'?*(/A.&'&q3.#"&'N+./A*."'#$'6$**"'$'9(*05"PC'2*./9.2(3'

carga do sistema ferroviário brasileiro.
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O'd*B)9"'V'+"&1*('('$&1.+(1.0('#(&'6"/1$&'#$'*$9-*&"&',-$'#$0$*5"'&-2"*1(*'$&&$&'

./0$&1.+$/1"&='O&'*$9-*&"&'2*.0(#"&'#$0$*5"')/(/9.(*'V[R'#"&'/"0"&'./0$&1.+$/-

tos (R$ 26,2 bilhões); o BNDES, 46% (R$ 25,7 bilhões); e o investimento público 

direto, 7% do total previsto.60

GRÁFICO 4: FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS FERROVIÁRIOS
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Fonte: BNDES.

Desconsiderando-se da análise o projeto TAV, os orientadores do investimento deve-

rão se dividir entre dois terços na melhoria da rede existente e um terço na ampliação. 

A estimativa do investimento setorial do período alcança cerca de R$ 25 bilhões.

TABELA 5: INVESTIMENTOS NO SETOR FERROVIÁRIO (2010-2013), SEM TAV

Orientadores do investimento ferroviário % R$ milhões

Ferrovias existentes 64 15.827

Expansão da rede 36 8.918

100 24.745

Fonte: BNDES.

Nesse caso, as fontes de recursos estarão, percentualmente, ainda mais apoiadas 

$+'*$9-*&"&'2*.0(#"&C'9"+"'+"&1*('"'d*B)9"'Q='^$&&$'&$/1.#"C'9M(+('('(1$/45"'

('9(2(9.#(#$'#$'(-1")/(/9.(+$/1"'#"&'9"/9$&&."/B*."&'/"'./0$&1.+$/1"'#"'&$1"*C'

#$' Q{R' NWX' SUCr' ;.3M8$&PC' &$?-.#(' 2$3(' 9"/1*(2(*1.#(' #"' ]^_`JC' )/(/9.(#"*'

60 Ferrovia Oeste-Leste. A segunda fase da Ferrovia Norte-Sul, a Ferrovia Centro-Oeste (Transcontinental) e o 

Ferroanel de São Paulo foram incluídos apenas no rol dos investimentos totais, que alcançam R$ 67 bilhões.
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tradicional do setor, de 29%. A participação pública direta (15%) representa as 

ferrovias do PAC a serem construídas pela Valec. 

GRÁFICO 5: FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS FERROVIÁRIOS, SEM TAV
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Fonte: BNDES.

!"*')+C'*$?.&1*(%&$',-$'"'./0$&1.+$/1"'1"1(3'2"#$*B'(39(/4(*'(1A'WX'{[';.3M8$&C'

considerando os investimentos com menor probabilidade de acontecer no período. 

Enquadram-se nesse montante as expansões ferroviárias ainda em fase de estrutu-

*(45"'$'"&'./0$&1.+$/1"&'2*.0(#"&'\B'9"/M$9.#"&C'+(&'&$+'2*(>"&'#$)/.#"&=

Setor rodoviário

O&'./0$&1.+$/1"&')*+$&'2*$0.&1"&'2(*('"'&$1"*'*"#"0.B*."'&5"'#('"*#$+'#$'WX'U{';.3M8$&C

 entre 2010 e 2013. Como mostra a Tabela 6, os grandes orientadores dos investimentos 

são as novas concessões no âmbito federal e do Estado de São Paulo e o investimento 

público direto, que representam cerca de 89% do investimento do quadriênio.

TABELA 6: INVESTIMENTOS NO SETOR RODOVIÁRIO (2010-2013)

Orientadores do investimento rodoviário % R$ milhões

Concessões em andamento 11 4.000

Novas concessões 44 16.103

Investimento público 45 16.281

100 36.384

Fonte: BNDES.
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`/,-(#*(+%&$'9"+"'/"0(&'9"/9$&&8$&C'$+'6(&$'#$'./0$&1.+$/1"&'&.?/.)9(1.0"&'

no período analisado:

t' a segunda etapa do Programa de Concessões Rodoviárias Federal, iniciado 

em 2008;

t' a terceira etapa do Programa de Concessões Rodoviárias Federal; 

t' a segunda etapa do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São 

Paulo, iniciado em 2009;

t' a terceira etapa do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo; 

t' a concessão do Rodoanel, em São Paulo; e

t' as demais concessões promovidas por outros estados da federação.

O conjunto dessas novas concessões rodoviárias representa cerca de 11 mil km. 

Acrescidos os 9,5 mil km entregues antes de 2008, a malha rodoviária brasileira 

concedida ao setor privado atingirá 20,5 mil km.

No PAC, estão previstas a conservação e a manutenção de rodovias adminis-

1*(#(&'2$3"'_^HfC'(3A+'#('2(0.+$/1(45"'#$'#.0$*&(&' *"#"0.(&' 6$#$*(.&='O' ./-

vestimento público direto representa 45% das aplicações previstas no período. 

sBC'(./#(C'('2*$0.&5"'#"&'./0$&1.+$/1"&'9"+23$+$/1(*$&'#"&'$&1(#"&'/(&'*$#$&'

*"#"0.B*.(&'$&1(#-(.&C',-$'9"/1(+'9"+'('9"/1*(2(*1.#(')/(/9$.*('#"']^_`J=

As fontes de recursos que deverão suportar esses investimentos são apresentadas 

/"'d*B)9"'{='sB'?*(/#$'2(*1.9.2(45"'#$' *$9-*&"&'2G;3.9"&C'9"+'VUR'#"' 1"1(3'

(R$ 15,8 bilhões), tendo em vista a diretriz do PAC de investimentos no setor ro-

doviário com participação pública direta. Destaca-se a conservação de rodovias 

federais, muito necessitadas de recuperação. O BNDES deverá ser a segunda 

maior fonte de recursos do setor, com 36% (R$ 13,1 bilhões), já que participa 

fortemente do apoio aos concessionários privados desde o início do Programa de 

Concessões Brasileiro, em 1995. O setor privado deverá participar com 20% do 

total das fontes previstas (R$ 7,4 bilhões).
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GRÁFICO 6: FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS NO SETOR RODOVIÁRIO
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Fonte: BNDES.

!"*' )+C' *$?.&1*(%&$' ,-$' "' ./0$&1.+$/1"' 1"1(3' 2"#$*B' (39(/4(*' (1A' WX' VY'

bilhões, considerando os investimentos com menor probabilidade de acontecer 

no período. Enquadram-se nesse montante novas concessões estaduais ainda em 

processo de estruturação.

CONCLUSÃO

Os investimentos previstos em infraestrutura portuária, ferroviária e rodoviária es-

15"'$+'9*$&9.+$/1"='̀ &15"'2*$0.&1"&'WX'ST[';.3M8$&'#$'./0$*&8$&')*+$&'/"'2$*@"#"'

YTST%YTSU='j-.1"'#$&&$'#$&$+2$/M"'A'6*-1"'#"'#$&$/0"30.+$/1"'2*A0."'#$'-+'

modelo institucional que favorece o investimento de longo prazo, notadamente a 

participação do setor privado na concessão de serviços públicos, sejam portuários, 

rodoviários ou ferroviários.

O' ]^_`J' #$0$*B' &$*' 6"*1$' )/(/9.(#"*' #$&&(' $<2$91(1.0(C' 9"+' VUR' #"' 1"1(3C'

-1.3.>(/#"%&$' (1A' #$'+$9(/.&+"&' #$'!"#$%&'( )*+*&%' /(' $&1*-1-*(45"' #"' 9*A#.1"C'

enquanto outros 37% deverão ter origem em recursos privados. Os 20% restantes 

*$2*$&$/1(+'./0$&1.+$/1"&'2G;3.9"&'#.*$1"&='D'9"+23$+$/1(45"'2G;3.9('A'6-/#(-

+$/1(3'$'#$0$*B'&$*'?(*(/1.#('/"'3"/?"'2*(>"='D1A'"'+"+$/1"C'$&&('2(*1.9.2(45"'A'

mais relevante no segmento rodoviário.
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`/1*$1(/1"C'(3A+'#"'$<2"&1"C'2$*+(/$9$'"'#$&()"'#"'2(@&'/"'$,-(9."/(+$/1"'#('

questão logística. É importante dar encaminhamento a, pelo menos, três ações 

$&1*(1A?.9(&'#$'?*(/#$'.+2"*1F/9.(=

!"#$%&'%$("()*+"',-$(-./%0(: o desenvolvimento de um modelo institucional para 

o transporte aquaviário, de forma que se possibilite investir nas principais hidro-

vias brasileiras que deverão cumprir o essencial papel estruturador, ainda hoje 

2(*9.(3+$/1$'$<$9-1(#"C'#$'6"*+('./$)9.$/1$C'2$3"'+"#(3'*"#"0.B*."C'9"+'&";*$-

custos econômicos e ambientais.

Ressalta-se, principalmente, o potencial das hidrovias Araguaia-Tocantins, Tietê-

Paraná, São Francisco e Tapajós-Teles Pires, que deverão ter papel estruturador no 

1*(/&2"*1$'#$'?*(/A.&'&q3.#"&'(?*@9"3(&'$'#$'9(*?('?$*(3='D'](9.('#"'D+(>"/(&'2"-

derá ter uma função de integração sul-americana, utilizando-se os rios amazônicos 

dos países lindeiros num projeto de integração comum, possibilitando o transporte 

de passageiros, carga geral, combustíveis e contêineres entre as regiões.61

Enquadra-se nesse âmbito, ainda, o desenvolvimento pleno da cabotagem. Seu 

*$&-31(#"'(1A'"'+"+$/1"'A'*$&1*.1"C'./6$*."*'("'&$-'2"1$/9.(3C'$'A'.+2"*1(/1$'.#$/-

1.)9(*'$'*$1.*(*'"&'";&1B9-3"&'("'&$-'#$&$/0"30.+$/1"=

!(*('-+('9(;"1(?$+'$)9.$/1$C'&5"'/$9$&&B*."&l

t' navios velozes e de porte adequado para tornar a operação competitiva no 

mercado de carga geral;

t' 6*$,-E/9.('9"+2$1.1.0('/(&'$&9(3(&'2"*1-B*.(&C'2(*('(1$/#$*'c&'9(*(91$*@&1.9(&'

da demanda no transporte de carga geral; 

t' operação rodomarítima porta a porta, como no modal rodoviário; e

t' custos portuários de movimentação de carga de distribuição interna reduzidos.

Volta-se, então, a dois aspectos fundamentais: o impacto do custo de capital 

de um navio de contêineres na decisão de investir e os custos portuários de 

61 Essa ideia vem sendo desenvolvida no âmbito da Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-

Americana (IIRSA).
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movimentação de carga, que deveriam incentivar a cabotagem. É oportuna uma 

ação sistêmica envolvendo aperfeiçoamento da logística operacional, lançando 

mão de operadores logísticos, investimento (capital) e gestão portuária, de forma 

a alavancar mais rapidamente a cabotagem no Brasil.

!",'/123("()*+"',-$(-./%0(: a reestruturação do modal rodoviário no país, para 

que ele desempenhe sua função de alimentação dos modais de maior capacidade; 

#$'(2"."'c'./#G&1*.('/"'2*"9$&&"'#$'1$*9$.*.>(45"'#('3"?@&1.9(b'#$'#.&1*.;-.45"'-*-

bana; e de atuação nas regiões não atendidas, evitando a concorrência predatória 

com os modais de maior capacidade.

Registram-se dois aspectos preponderantes:

,( A prestação de serviço logístico. Para tal, são esperadas a consolidação das 

$+2*$&(&'#$'&$*0.4"'3"?@&1.9"'#$'9(2.1(3'/(9."/(3'$C'1(+;A+C'('1*(/&6"*+(45"'

das diversas empresas de transporte rodoviário em companhias capazes de 

2*$&1(*' $&&$' &$*0.4"='f(.&' $+2*$&(&C' (&&"9.(#(&'c' ./#G&1*.('#$';$/&'#$'9"/-

&-+"C'*$(3.>(+'-+('&A*.$'#$'(1.0.#(#$&C'9"+"'6"*/$9.+$/1"'#"&'./&-+"&'#('

produção (logística inbound), distribuição do produto acabado no local de 

vendas (logística outbound), armazenagem de produto semiacabado, logística 

reversa etc. Acabam por se inserir no processo industrial e tornam-se parcei-

ros de longo prazo da indústria. É claro que somente as empresas capacitadas, 

9"+'1$9/"3"?.('#$'./6"*+(45"'$'9"/M$9.+$/1"C'(3A+'#$'(1.0"&'#$#.9(#"&C'2"-

derão assumir esse papel de parceiro industrial. Nesse sentido, há uma opor-

tunidade advinda da consolidação dos diversos operadores de transporte em 

empresas prestadoras de serviço logístico. Incentivar essa consolidação da 

"6$*1('A'2(2$3'.+2"*1(/1$'2(*('"'6-1-*"'2*q<.+"=

,( O desenvolvimento contínuo da regulamentação rodoviária. Para isso, deve-se

&$?-.*' (' 1*.3M(' #"' (2$*6$.4"(+$/1"' #(&' $<.?E/9.(&' ,-(/1"' c' )&9(3.>(45"C'

principalmente do número de horas trabalhadas pelos motoristas e da 

qualidade do veículo (manutenção veicular), de forma a se delimitar o espaço 

de atuação do modal de baixa capacidade, evitando a superposição de funções 

a custo predatório. A utilização de veículos com elevada vida útil, a eventual 

operação com sobrepeso e trabalho acima do número de horas admissível, 
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viabilizam uma indesejada competição predatória no sistema de transportes, 

reduzindo a qualidade do serviço prestado e desequilibrando todo o sistema 

3"?@&1.9"C'9"+'.+2(91"&'/$?(1.0"&'c'&"9.$#(#$=

4+$" 5&6" (" -'$0'%$(" ()*+" ',-$(-./%0(: o desenvolvimento da infraestrutura 

de integração, de grande importância logística, pelo papel de conexão intermo-

dal.62 Incluem-se nesses ativos:

t' os centros de distribuição logística;

t' os terminais de integração multimodal (terminais de integração rodo-hidro-

ferroviários, hidroferroviários etc.); e

t' "&'1$*+./(.&'#$'1*(/&;"*#"'$'(*+(>$/(?$+'#$'9(*?(&'N(*+(>A/&C'&.3"&'$19=P=

Complementarmente, a necessária melhoria dos acessos portuários nos portos pú-

blicos, terrestres e marítimos,63 hoje sob a responsabilidade das Companhias Do-

cas, dará as possibilidades de integração necessárias ao sistema brasileiro. A ótica 

('2$*&$?-.*'A'('#('/$9$&&.#(#$'#('9(*?(C'#('9(#$.('#$'supply-chain.

Caso obtenhamos êxito no equacionamento dessas questões no futuro próximo, 

estaremos caminhando para o tão desejado equilíbrio da matriz modal, redução de 

custos logísticos e aumento da competitividade sistêmica e do desenvolvimento 

econômico do país, com sustentabilidade ambiental.

REFERÊNCIAS 

ABIFER – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA FERROVIÁRIA. A indústria ferroviária 

em números, 2010.

ANTAQ – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS.(-%.+'/"0#( %1%&2'03#(4#(5.+*#(

Nacional de Outorgas, 2009.

62 Fleury Filho introduz o conceito de argamassa, de software, para os elementos físicos de integração intermodal.
63 Um dos principais problemas dos portos brasileiros, que vem sendo enfrentado pelos recursos previs-

tos no PAC para o Programa Nacional de Dragagem Portuária.
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ANEXO 1 

!`WJ!`LfHiD'_`'H^i`JfHj`^fOJ'`j'!OWfOJC'h`WWOiHDJ'`'WO_OiHDJ'!DWD'YTST%YTSU'N`j'WX'jHIsy`JP

Projetos Classificação

2010 2011 2012 2013 Total 
2010-2013

INV INV INV INV INV

Total portos Total 7.724 7.242 3.928 2.823 21.717

Total portos 
firme

Firme 4.798 4.817 2.584 2.423 14.621

Total ferrovias Total 9.594 9.976 7.893 8.546 36.010

Total ferrovias 
firme

Firme 7.553 6.492 5.200 5.500 24.745

TAV (2010 a 
2014 – estima-
tiva PAC)

Firme 6.142 7.536 8.059 9.186 30.923

Total ferrovias 
com TAV firme

Firme 13.695 14.028 13.259 14.686 55.668

Total rodovias Total 15.557 9.218 9.170 7.826 41.771

Total rodovias 
firme

Firme 15.495 7.355 6.907 6.626 36.384

Total geral Total 39.017 33.972 29.051 28.381 130.421

Total geral sem 

TAV
Total 32.875 26.436 20.992 19.195 99.498

Total geral  
firme sem TAV

Firme 27.845 18.664 14.691 14.549 75.749

Total geral 
firme com TAV

Firme 33.987 26.200 22.750 23.735 106.672

Fonte: BNDES.
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ANEXO 2

PERSPECTIVA DE FONTES PARA OS PROJETOS FIRMES EM PORTOS, FERROVIAS (COM TAV)  
`'WO_OiHDJ'!DWD'YTST%YTSU'N`j'WX'jHIsy`JP

Projetos Classificação
2010 2011 2012 2013 Total 

2010-2013
%

INV INV INV INV INV

Total portos firmes – 
fontes

Firmes 4.798 4.817 2.584 2.423 14.621 100

Recursos próprios 

privados
1.667 1.667 1.348 1.112 5.794 40

BNDES 2.330 2.254 1.236 1.312 7.132 49

Recursos públicos 800 895 0 0 1.695 12

Total ferrovias firmes 
+ TAV – fontes

Firmes 13.695 14.028 13.259 14.686 55.668 100

Recursos próprios 

privados
6.811 6.734 5.869 6.737 26.151 47

BNDES 6.684 6.094 6.190 6.749 25.717 46

Recursos públicos 200 1.200 1.200 1.200 3.800 7

Total rodovias  
firmes – fontes

Firmes 15.495 7.355 6.907 6.626 36.384 100

Recursos próprios 

privados
2.247 1.297 1.905 1.987 7.436 20

BNDES 4.561 3.985 2.463 2.139 13.148 36

Recursos públicos 8.687 2.073 2.539 2.500 15.800 43

Total firmes – fontes Firmes 33.987 26.200 22.750 23.735 106.672 100

Recursos próprios 

privados
10.725 9.699 9.122 9.835 39.381 37

BNDES 13.575 12.333 9.889 10.200 45.997 43

Recursos públicos 9.687 4.168 3.739 3.700 21.295 20

Fonte: BNDES.
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9. Construção civil no Brasil: 

investimentos e desafios

Dulce Corrêa Monteiro Filha

Ana Cristina Rodrigues da Costa

João Paulo Martin Faleiros 

Bernardo Furtado Nunes*

INTRODUÇÃO

O setor de construção civil esteve no centro da crise norte-americana que eclodiu 

!"#$%#&'#())*+#%,-#,#.'/'--0"#'/"!1%2/,#%3!&2,4#/,3-"3#5"3/"#2%5,/6"#-"7.'#

54,!"-#&'#2!8.,'-6.363.,#&"-#5,9-'-#'%#&'-'!:"4:2%'!6"+#/"%"#;#5'./'72&"#!,#%,-

nutenção dos grandes projetos, de modo que as empresas que atuam no mercado 

internacional não foram prejudicadas. 

No Brasil, os efeitos dessa crise foram sentidos no setor em decorrência da redu-

<0"#&"#/.;&26"#5.2:,&"=#>#5,9-#,&"6"3#:?.2,-#%'&2&,-#,!62/9/42/,-#@3'#/"!6.2739.,%#

para a recuperação da economia no terceiro trimestre de 2009. Entre essas medi-

das, estão a desoneração tributária de alguns materiais de construção, a expansão 

&"#/.;&26"#5,.,#A,726,<0"+#!"6,&,%'!6'#"#B."C.,%,#D2!A,#E,-,+#D2!A,#F2&,+#'#"#

aumento de recursos para o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Entretanto, não se pode esquecer da necessidade urgente de acelerar investimen-

6"-#'%#/"!-6.3<0"#/2:24+#!0"#-G#'%#8,/'#&"#'4':,&"#&;$/26#A,726,/2"!,4#!"#5,9-+#

%,-#6,%7;%#5,.,#-35'.,.#,#C.,!&'#&'$/2H!/2,#'%#2!8.,'-6.363.,=#I':'J-'#4'%7.,.# 

K#L'-5'/62:,%'!6'#'/"!"%2-6,+#C'.'!6'+#'/"!"%2-6,#'#'-6,C2?.2"#&"#I'5,.6,%'!6"#&'##M'!-#&'#E"!-3%"+#E"%;./2"#'#N'.:2<"-#&,#O.',#

Industrial do BNDES. Os autores agradecem a Silvia Maria Guidolin.
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ainda dos compromissos assumidos pelo Brasil para a realização da Copa do Mun-

do e dos Jogos Olímpicos.

Assim, o presente texto procurou analisar as perspectivas de investimento de 2010 a 

()PQ+#/"!-2&'.,!&"#"#/.'-/2%'!6"#&"-#-37-'6".'-#&'#'&2$/,<0"#'#/"!-6.3<0"#5'-,&,=#R#

preciso, contudo, ressaltar que os mercados de autogestão e autoconstrução não foram 

dimensionados no trabalho, pois não seguem a dinâmica empresarial. 

Inicialmente, informa-se a situação do setor de construção civil no mercado interna-

cional, na União Europeia, nos Estados Unidos e no Brasil. Constatou-se que o setor 

tem se reestruturado e se adaptado e que os governos implementaram medidas de 

2!/'!62:"=#S#-'C32.+#;#%"-6.,&,#,#&'8,-,C'%#&'#,4C3!-#2!&2/,&".'-#7.,-24'2."-#&'#5."-

&362:2&,&'#'%#.'4,<0"#,"-#T-6,&"-#U!2&"-#'#V#U!20"#T3."5'2,=

Na quarta seção, são analisadas as perspectivas de investimentos do setor de constru-

<0"#/2:24+#,--2%#/"%"#&"-#-37-'6".'-#&'#'&2$/,<W'-#.'-2&'!/2,2-#'#/"!-6.3<0"#5'-,&,=#

Considerou-se que os investimentos privados seriam endógenos e os públicos, exóge-

nos. Nesse sentido, as previsões utilizaram os dados do Programa Minha Casa, Minha 

Vida e o Programa de Aceleração do Crescimento 1 (PAC-1).1 

>-#&'-,$"-#,#-'.'%#:'!/2&"-#5,.,#"#/.'-/2%'!6"#&"#-'6".#!"-#,!"-#:2!&"3."-#8".,%#

'X5"-6"-#!,#@32!6,#-'<0"=#T--'-#&'-,$"-#&2Y'%#.'-5'26"#V#6'/!"4"C2,+#,"-#$!,!/2,%'!-

6"-+#,"#%'./,&"#'#V#/"!/"..H!/2,=#T!6.'#'4'-+#/,7'#&'-6,/,.#@3'#"#&'-'!:"4:2%'!6"#&'#

5."/'--"-#&'#2!":,<0"#!,#/,&'2,#5."&362:,#&,#/"!-6.3<0"#/2:24#;#/"%54'X"#'#5.'/2-,#

-'.#-"43/2"!,&"#,#$%#&'#/"!6.2732.#5,.,#,#'42%2!,<0"#&"#&;$/26#A,726,/2"!,4#'#&'#2!8.,-

'-6.363.,#!"#5,9-+#,4;%#&'#.'-5"!&'.#,"-#/"%5."%2--"-#,--3%2&"-#5'4"#M.,-24=

Z,-#!"6,-#/"!/43-2:,-+#-0"#'X5"-6,-#,-#,.C3%'!6,<W'-#'#&'-,$"-#@3'#:0"#2![32.#!,#

perspectiva de crescimento do setor de 2010 a 2013.

1 L'/'!6'%'!6'+#"#C":'.!"#8'&'.,4#4,!<"3#"#BSEJ(+#@3'#2!/432#6,%7;%#,/.;-/2%"#&'#2!:'-62%'!6"-#!"#

programa Minha Casa, Minha Vida, mas que não foram incluídos nas estimativas realizadas no artigo, 

pois abrangem projetos do PAC-1 (portanto, já foram considerados) e novos investimentos que ainda 

precisam ser estruturados e, nesse sentido, não devem afetar substancialmente os investimentos dos 

próximos dois anos. 
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PANORAMA DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Panorama do mercado internacional2

S#/.2-'#$!,!/'2.,#%3!&2,4+#&'-'!/,&',&,#'%#())*+#,--"/2,&,+#'%#C.,!&'#5,.6'+#

ao setor de construção civil americano, gerou impactos para o setor em diversos  

países e em empresas que atuam globalmente, levando vários empreiteiros a alte-

.,.#-3,#'-6.,6;C2,=

De um lado, diante do declínio de vários mercados, muitos empreiteiros com atua-

<0"#2!6'.!,/2"!,4#'-60"#'!8.'!6,!&"#,#/"!6.,<0"#&"#/.;&26"#36242Y,!&"#-3,-#.'-'.:,-#

acumuladas em vários anos anteriores, quando a demanda estava elevada. Dessa 

forma, as receitas contabilizadas3 ainda não tinham sido afetadas nos dados de 

())*+#6'!&"#,5.'-'!6,&"#3%#,/.;-/2%"#&'#(\+]^4 sobre o ano anterior. A distri-

732<0"#&'--,-#.'/'26,-#5'4"#%3!&"#;#,5.'-'!6,&,#!,#_,7'4,#P=

TABELA 1: DISTRIBUIÇÃO INTERNACIONAL DAS RECEITAS DAS 225 MAIORES EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO 
INTERNACIONAIS EM 2008

Regiões Número de empresas Receitas (US$ milhões) Percentual do total (%)

Europa 140  114.106 29,3

Oriente Médio 155  77.471 19,9

Ásia e Austrália 160  68.533 17,6

EUA 60  41.760 10,7

Sul e Centro da África 95  29.262 7,5

América Latina 85  21.762 5,6

Norte da África 123  21.623 5,5

Canadá 43  13.402 3,4

Ilhas do Caribe 39  2.078 0,5

Outros 3  12 0,0

Total 903  390.008 100,0

Fonte: ENR, n. 7, 2009. 

2 Fonte: ENR (Engineering News-Record), n. 7, edição de 31.8.2009. 
3  Cabe ressaltar que, nesse segmento, os contratos são de longo prazo, e a apropriação das receitas pode variar 

de acordo com a forma de contabilização.
4  Dados de uma amostra de receitas das 225 maiores construtoras do mundo. Fonte: ENR, n. 7, 2009.
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As empresas globais de construção mais especializadas estão enfrentando maior 

&2$/34&,&'#!'--,#.'/'--0"=#Z":"-#5."`'6"-#8".,%#2!6'.."%52&"-#"3#5"-6'.C,&"-+#

'%#'-5'/2,4#!"#>.2'!6'#D;&2"+#'%7".,#,#&'%,!&,#5".#.'-2&H!/2,-#'#5".#2!8.,'-6.3-

tura ainda se mantenha elevada em alguns países. 

De outro lado, a recessão econômica teve pouco impacto sobre planos de infraestru-

63.,#&"-#5,9-'-#'%#&'-'!:"4:2%'!6"+#/"%"#;#5'./'72&"#!,#%,!36'!<0"#&"-#C.,!&'-#

5."`'6"-#4"/,42Y,&"-#!,#O8.2/,+#/"%"#,#8'..":2,#@3'#42C,#Z2C;.2,+#S.C;42,#'#a972,=

Os países asiáticos, nos quais os bancos têm um controle mais rigoroso do que na Eu-

."5,#'#!"-#T-6,&"-#U!2&"-+#8".,%#%'!"-#,7,4,&"-#5'4,#/.2-'=#T%#b"!C#c"!C#'#E2!C,-

pura, os mercados estão fortes, particularmente em infraestrutura. A China, no entanto, 

ainda apresenta uma economia muito fechada para os construtores internacionais.

As encomendas de construção voltadas para a infraestrutura estão mantendo as 

'%5.'26'2.,-=#F?.2"-#C":'.!"-#&'/2&2.,%# 2%54'%'!6,.#5"4962/,-#&'# ,5"2"# V# '/"-

!"%2,#5".#%'2"#&'#-2C!2$/,62:,-#&'%,!&,-#&'#C.,!&'-#5."`'6"-#&'#2!8.,'-6.363.,=#

Essas políticas públicas, contudo, privilegiam, em geral, as empresas locais, em 

detrimento das internacionais.

>#/.;&26"# .'-6.26"# 6'%#2%5'&2&"#,#'!6.,&,#&'#'%5.'26'2.,-#%'!".'-#!"#%'./,&"#

construtivo, pois estão altamente alavancadas e, nesse sentido, os bancos podem 

&2$/346,.# ,2!&,#%,2-# ,# /"!/'--0"# &'# '%5.;-62%"-# 5,.,# '4,-=#E"!63&"+# ,4C3%,-#

estão mantendo o seu crescimento atuando em mercados de nicho, como centros 

&'#&,&"-+#-2-6'%,-#/"!-6.362:"-#,!626'..".2-6,-#'#/42'!6'-#2!&3-6.2,2-+#/"%"#,$.%,#

a revista ENR, n. 7, 2009.

Outra mudança trazida pela crise foi a alteração das negociações entre os construtores e 

os clientes, tendo em vista que estes vêm pedindo sucessivamente redução dos preços.

d3,!6"#V#'&2$/,<0"#.'-2&'!/2,4+#5"&'J-'#:'.#"#2%5,/6"#&,#/.2-'#@3'#,2!&,#5'.&3.,#

'%#:?.2"-#5,9-'-#&'#&28'.'!6'-#.'C2W'-=#E"!8".%'#,#_,7'4,#(+#,#%,2".2,#%,!6;%#

um nível de licenças abaixo de 2005, mas mesmo países como a República Tcheca 

e a Polônia, que estão acima desse nível, ainda permanecem com índices inferiores 

a 2008. No primeiro quadrimestre de 2010, houve melhora na maioria dos países 

em relação ao quarto quadrimestre de 2009.
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_SMTaS#(e#E>DBSLSfg>#ISN#ahETZfSN#TDh_hISN#BSLS#bSMh_Sfg>#TD#FOLh>N#BSiNTN#j())\kP))l

 2006 2007 2008 2009 Q1 – 
2009

Q2 – 
2009

Q3 – 
2009

Q4 – 
2009

Q1 – 
2010

Canadá 106,0 117,6 105,6 89,6 65,2 80,6 95,1 117,6 122,8

Japão 104,4 85,8 .. .. .. .. .. .. ..

Coreia do Sul 107,1 129,8 76,5 83,4 50,2 67,4 96,9 84,5 83,8

Nova Zelândia 99,7 98,3 70,9 55,4 47,7 53,5 55,2 64,7 62,8

Austrália 97,2 101,1 93,7 92,0 77,3 85,3 96,6 108,7 115,4

Turquia 107,3 98,8 87,4 85,3 121,1 68,9 78,5 83,7 104,8

República Tcheca 111,0 116,9 123,7 105,7 117,8 107,6 104,4 98,3 94,2

Hungria 86,5 86,4 86,0 56,6 72,5 65,4 50,7 41,1 45,7

Polônia 135,9 200,0 185,8 144,4 174,3 142,3 140,5 127,5 141,0

Fonte: <http://stats.oecd.org/Index.aspx?querytype=view&queryname=92>.

Os empreiteiros estão inseguros quanto ao futuro, pois, mesmo que a crise esteja 

'!8.,@3'/2&,+# "-# C":'.!"-# ,5.'-'!6,%# '4':,&"-# &;$/26-=#T-5'.,J-'+# 5"2-+# @3'# "#

crescimento em 2010 no mercado internacional seja lento.

Construção civil na União Europeia 

Em 2008, a indústria da construção civil europeia5#'.,#.'-5"!-?:'4+#'%#%;&2,+#5".#

cerca de 6,47% do PIB dos países da Organização para a Cooperação e Desenvol-

vimento Econômico (OCDE), mas o índice de desemprego do segmento estava em 

torno de 4% a 10%. O setor apresenta um número razoável de grandes empresas 

com expressiva participação no mercado global, haja vista que, das 225 maiores 

construtoras internacionais em 2008, 65 eram europeias, que detinham 54,5% do 

mercado mundial, embora essa quantidade venha decrescendo, se comparada com 

5  >#-'6".#&'#/"!-6.3<0"#/2:24#!,#U!20"#T3."5'2,#mT3."5',!#D"!26".2!C#E'!6.'#"!#EA,!C'#j())\ln#&2:2&'J-'#

em cinco grandes segmentos: preparação de terrenos (demolições, terraplenagem, furação e cravação de 

estacas, fundações); !"#$%&'() (obras de engenharia civil, construção de estradas, aeroportos e instalações 

esportivas e outras construções envolvendo necessidades especiais); instalações#j'4;6.2/,-+#63734,<W'-+#2-"-

lamento e outras); acabamento; e aluguel de máquinas e equipamentos=#>#-'C%'!6"#&'#'&2$/,<0"#;#"#@3'#

%,2-#,C.'C,#:,4".+#,"#5,--"#@3'#"#&'#2!-6,4,<W'-#;#"#@3'#%,2-#'%5.'C,=
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as principais do mundo. Os três primeiros lugares do ranking da revista ENR em 

2008 ainda pertenciam a empresas europeias. 

Z"#@3'#-'#.'8'.'#V#'&2$/,<0"#.'-2&'!/2,4+#,#_,7'4,#Q#%"-6.,#"-#2%5,/6"-#&,#/.2-'#

econômica mundial sobre esse setor na Europa e nos países da Zona do Euro. 

>7-'.:,%J-'+#'%#C'.,4+#3%,#@3'&,#-2C!2$/,62:,#&,-#42/'!<,-#'%262&,-#5,.,#A,726,-

ção de 2006 a 2009, um aumento no último quadrimestre de 2009 e uma pequena 

queda no primeiro quadrimestre de 2010, na maioria dos países.

_SMTaS#Qe#BSiNTN#TUL>BTUN#T#o>ZS#I>#TUL>e#ahETZfSN#TDh_hISN#BSLS#bSMh_Sfg>#j())\kP))l

 2006 2007 2008 2009 Q1 – 
2009

Q2 – 
2009

Q3 – 
2009

Q4 – 
2009

Q1 – 
2010

Bélgica 102,4 90,2 87,0 76,2 70,5 78,0 80,9 73,5 85,3

Dinamarca 92,8 59,4 42,1 22,6 26,4 23,6 29,6 22,0 25,3

Finlândia 99,4 91,0 71,7 65,7 44,8 52,6 68,8 93,8 82,5

França 121,7 116,7 98,9 81,6 88,3 74,2 76,7 86,6 89,1

Alemanha 102,1 77,5 75,5 76,0 65,5 74,6 79,5 81,4 72,5

Grécia 60,7 49,2 37,9 28,2 30,6 26,8 29,4 26,8 ..

Irlanda 81,3 85,1 64,8 35,4 53,9 38,2 27,9 19,8 18,4

Luxemburgo 94,0 105,2 85,6 78,5 64,8 88,4 84,1 80,3 ..

Holanda 119,3 113,8 118,8 97,2 102,8 94,8 85,7 100,7 71,7

Noruega 95,3 91,2 67,0 59,2 59,0 51,3 57,2 64,6 56,1

Portugal 97,6 88,7 61,8 36,8 40,0 35,4 33,9 36,4 33,5

Espanha 118,6 89,3 36,3 15,2 18,0 15,5 12,9 14,1 13,3

Suécia 139,0 91,3 77,3 65,6 62,5 51,4 62,0 66,7 68,4

Suíça 100,4 95,7 106,2 106,6 106,6 100,9 101,2 117,2 ..

Grã-Bretanha 101,6 95,7 62,1 50,4 46,5 50,2 65,5 49,5 ..

Total da Zona do Euro 106,1 95,0 70,6 67,3 56,2 56,7 50,8 70,8 65,4

Fonte: <http://stats.oecd.org/Index.aspx?querytype=view&queryname=92>.

Z,#T3."5,+#,#/"!-6.3<0"#/2:24#:'%#,5.'-'!6,!&"#,4C3!-#2%5".6,!6'-#&'-,$"-#

,#-'.'%#:'!/2&"-+#5"2-#-0"#:?.2"-#"-#8,6".'-#'X6'.!"-#@3'#'-60"#%"&2$/,!&"#

o ambiente competitivo da indústria, tais como a ampliação dos membros da 

União Europeia, a nova regulamentação proposta para serviços no mercado in-

terno e o aumento da globalização do mercado. A competitividade, no entanto, 

varia de um segmento da indústria da construção para outro e de um país da 

União Europeia para outro.
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>#'!:'4A'/2%'!6"#&,#5"534,<0"#'3."5'2,#'+#/"%#2--"+#,#/.'-/'!6'#&2$/34&,&'#!"#

recrutamento de mão de obra para a construção civil são contrabalançados pelo 

[3X"#%2C.,6G.2"#5.":'!2'!6'#&"-#!":"-#5,9-'-#%'%7."-#&,#U!20"#T3."5'2,+#@3'#

6,%7;%#,%542,%#"#%'./,&"#/"!-3%2&".#,#-'.#&'-'!:"4:2&"=

A recente conscientização sobre sustentabilidade leva a novas exigências por parte dos 

clientes, públicos e privados, determinando a criação de requerimentos e regulamen-

tações, tanto em âmbito nacional como na União Europeia. Já existem dois sistemas 

&'#/'.62$/,<0"#&'#/"!-6.3<W'-#!,#T3."5,e#3%#&'#".2C'%#2!C4'-,+#"#M324&2!C#L'-',./A#

Establishment Environmental Assessment (Breeam), cuja avaliação está baseada em 

/.26;.2"-#'#benchmarks+#'#"#8.,!/H-#b,36'#d3,426;#T!:2."!!'%'!6,4'#jbdTl+#/3`"#%"-

delo já foi adaptado ao Brasil com o selo Aqua (Alta Qualidade Ambiental).

Outro fator de pressão no setor diz respeito aos novos padrões de saúde e segurança nos 

processos construtivos, o que impõe a mudança e o aprimoramento dos referidos proces-

-"-+#,--2%#/"%"#,#73-/,#5".#%,2".#'$/2H!/2,+#"7-'.:,&,#!,-#-'C32!6'-#2!2/2,62:,-e#

2l# 36242Y,<0"# &'# 6'/!"4"C2,-# &,# 2!8".%,<0"# '%#%,6'.2,2-# '# '&2$/,<W'-# j5.;&2"-# 

inteligentes); 

ii) comunicação com clientes e associados nos empreendimentos;

iii) controle das atividades, materiais e equipamentos; 

iv) suprimento de materiais e equipamentos com o e-business;

v) utilização de equipamentos de inteligência virtual; e 

vi) projeto e construção. 

S# 2!&p-6.2,# &,# /"!-6.3<0"# /2:24# 6,%7;%# 36242Y,# /'.6,-# 6;/!2/,-+# /"%"# ,# lean 

construction# '# ,# &'# '4'%'!6"-# 5.;J8,7.2/,&"-+# @3'# 5'.%26'%#%2!2%2Y,.# '.."-# '#

reduzir custos e prazos. De modo geral, pode-se dizer que a melhora da qualidade 

;#5"--9:'4#C.,<,-#V#36242Y,<0"#&'#54,!'`,%'!6"#!,-#'6,5,-#&'#/"!-6.3<0"+#/"!6'%-

plando a disponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra. 

S#,&"<0"#&'--'-#%;6"&"-#/"!-6.362:"-#.'@3'.#@3,42$/,<0"#&,#%0"#&'#"7.,+#"#@3'#

!0"#;#3%#5."74'%,#5,.,#,-#C.,!&'-#'%5.'-,-#&"#-'6".+#@3'#'-60"#'@325,&,-#5,.,#
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-35.2.#'--,-#!'/'--2&,&'-=#B".;%+#5,.,#,-#5'@3'!,-#'#%;&2,-#'%5.'-,-+#,#'-/,--'Y#

&'#%0"#&'#"7.,#@3,42$/,&,#;#C.,:'+#A,`,#:2-6,#@3'#'4,-#!0"#6H%#,-#A,7242&,&'-#'#"-#

recursos necessários para desenvolvê-la.

S4;%#&2--"+#A?#3%,#6'!&H!/2,#5,.,#,#6'./'2.2Y,<0"#'#,#-37/"!6.,6,<0"#&'#,62:2&,&'-#

!,#/"!-6.3<0"#/2:24+#@3'#`?#;#5'./'72&,#!,#q.0JM.'6,!A,#'#!,#T-5,!A,=#Z,#T-5,-

nha, a indústria da construção passou por uma grande recessão entre 1975 e 1985, 

cujo resultado foi um setor completamente diferente do anterior. As mudanças 

mais relevantes foram o aumento do emprego temporário e a crescente utiliza-

ção de autônomos. Na Grã-Bretanha, observa-se um aumento da terceirização, 

de modo que há atividades terceirizadas que estão sob o controle de um gestor. A 

2!6'!-2$/,<0"#&,#6'./'2.2Y,<0"#4':"3#C.,!&'-#'%5.'-,-#'3."5'2,-#&'#/"!-6.3<0"#,#

-'#$X,.'%#'%#83!<W'-#&'#C'.'!/2,%'!6"#&"#'%5.''!&2%'!6"=

T--'#,3%'!6"#&,#6'./'2.2Y,<0"#'#&,#/"!6.,6,<0"#&'#,361!"%"-#;#/"!-'@3H!/2,#

da busca por flexibilidade na construção, frente aos custos de mão de obra 

'#V-#84363,<W'-#&,#"8'.6,#&'#"7.,-=#h--"#5'.%26'#@3'#,#/"!6.,6,<0"#&'#%0"#&'#

obra seja obtida de acordo com a sua necessidade e que o dispêndio ocorra 

apenas quando houver construção. Essa flexibilização reflete-se em um de-

/.;-/2%"#!"#!p%'."#&'#,&'-W'-#,"-#-2!&2/,6"-+#"#@3'#&'6'.2".,#,-#/"!&2<W'-#

de trabalho, como treinamentos deficientes, salários menores, mais horas de 

trabalho e aumento de fadiga física. 

Construção civil nos Estados Unidos

A indústria da construção civil americana representou 5,9% do PIB americano, 

em 2009. No ranking da ENR, para 2008, das 225 maiores empresas, os Estados 

Unidos apresentaram receitas de concorrências internacionais que representaram 

P)+]^#&"#6"6,4#&,#,%"-6.,+#,6.?-#&'#T3."5,+#>.2'!6'#D;&2"#'#O-2,rS3-6.?42,=

T--,#2!&p-6.2,#'-6?#&2:2&2&,#'%#6.H-#-'C%'!6"-e#'&2$/,<W'-#j.'-2&'!/2,2-+#/"%'./2,2-#

e outros tipos); construção pesada (estradas, rodovias interestaduais, pontes, túneis e 

"36."-#5."`'6"-#'-5'/2,2-ls#'#-'.:2<"-#'-5'/2,2-#j52!63.,+#A2&.?342/,+#'4;6.2/,#'#"36."-l=
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S-# '&2$/,<W'-# !"-# T-6,&"-# U!2&"-# -0"# 7,-6,!6'# 5,&."!2Y,&,-=# S# /'.62$/,<0"# 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), que se tornou padrão 

&'#,:,42,<0"#!,#S%;.2/,#&"#Z".6'+#83!/2"!,#/"%"#3%,#8'..,%'!6,#&'#,3X942"#&"#

5."`'6"#'#6,%7;%#/"%"#3%,#/'.62$/,<0"#,%72'!6,4=#R#3%#-2-6'%,#:"43!6?.2"=#T--,#

/'.62$/,<0"# ;# 8".!'/2&,# 5'4"#U!26'&# N6,6'-#q.''!#M324&2!C#E"3!/24# jUNqMEl+#

2!-62632<0"#83!&,&,#'%#PttP+#'#;#.'-346,&"#&,#,42,!<,#'!6.'#.'5.'-'!6,!6'-#&,#/"!--

trução civil, educadores e agentes governamentais. 

>#q.?$/"#P#&'%"!-6.,#,#':"43<0"#&"-#C,-6"-#'%#/"!-6.3<0"#/2:24+#-'5,.,&"-#'%#

gastos privados – que, por sua vez, são segmentados em residenciais e não resi-

denciais – e em gastos públicos. Observa-se ainda que, a partir de 2002, os gastos 

privados residenciais aceleraram-se fortemente, atingindo o seu ápice em 2006.

qLOuhE>#Pe#TF>aUfg>#I>N#qSN_>N#TD#Z>FSN#E>ZN_LUfvTN#Z>N#TN_SI>N#UZhI>N
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Fonte: US Department of Commerce (Census Bureau).

Esse boom#2%"7242?.2"#6':'#/"%"#".2C'%#"#/.'-/2%'!6"#&,#"8'.6,#&'#/.;&26"#2%"-

7242?.2"#,#6,X,-#&'#`3."-#.',2-#.'4,62:,%'!6'#7,2X,-#'#,6;#!'C,62:,-=#

Z'--,#;5"/,+#'.,#'X5,!-2"!2-6,#,#5"4962/,#%"!'6?.2,#,&"6,&,#5'4"#M,!/"#E'!6.,4#

estadunidense, o Federal Reserve (Fed), tendo em vista o baixo crescimento eco-

!1%2/"#'#,#7,2X,#6,X,#&'#2![,<0"+#'%#'-5'/2,4#&'5"2-#&"#':'!6"#&'#PP#&'#-'6'%7."#

&'#())P#m_"..'-#j())tln=
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S42,&"-# V# 'X5,!-0"# &"# /.;&26"+# 2!/43-2:'# 5,.,# -'C%'!6"-# @3'# !0"# ,5.'-'!-

6,:,%# /"%5.":,<W'-# &'# .'!&,# -3$/2'!6'# 5,.,# 5,C,.# "# 2%G:'4+# "-# /A,%,&"-# 

subprime, estão o crescimento da renda e as expectativas extremamente otimis-

tas sobre os ganhos com a valorização imobiliária. Assim, a demanda elevou-se 

fortemente, a passos maiores do que os da oferta, fazendo com que os preços dos 

imóveis apresentassem uma trajetória de crescimento acelerada, como pode ser 

"7-'.:,&"#!"#q.?$/"#(=

GRÁFICO 2: EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS DOS IMÓVEIS NOS ESTADOS UNIDOS 

250

200

150

100

50

0

ja
n
/8
7

ja
n
/8
9

ja
n
/9
1

ja
n
/9
3

ja
n
/9
5

ja
n
/9
7

ja
n
/9
9

ja
n
/0
1

ja
n
/0
3

ja
n
/0
5

ja
n
/0
7

ja
n
/0
9 

u"!6'e#NwBrE,-'JN/A244'.#b"%'#B.2/'#h!&2/'-=6

Obs: Valor de janeiro de 2000 = 100.

T--'#/"%5".6,%'!6"#&'#/.'-/2%'!6"#8"2#"7-'.:,&"#,6;#())x+#,!"#'%#@3'#"#u'&#

&'/2&23#,3%'!6,.#,# 6,X,#&'# `3."-#5,.,#,4;%#&,# 2![,<0"=#T--'#,3%'!6"#.',4#&,#

taxa de juros reduziu a demanda por imóveis por causa do encarecimento dos 

$!,!/2,%'!6"-#2%"7242?.2"-+#&'#%"&"#@3'#"#:,4".#&"#2%G:'4+#&,&"#/"%"#C,.,!-

tia, era menor do que o valor da dívida. A inversão dessa relação, que foi por 

3%#4"!C"#6'%5"#7'!;$/,#5,.,#"-#/42'!6'-+#2!/'!62:,#,#&':"43<0"#&"#2%G:'4#,"#

/.'&".+#,3%'!6,!&"#,#@3,!62&,&'#&'#2%G:'2-#V#:'!&,#'#/"!6.2732!&"#%,2-#,2!&,#

para a queda dos preços.

6  Dados retirados de Torres (2009) e do site: <http://www.standardandpoors.com/home/en/us>.
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Os gastos em construção residencial caíram cerca de 54% de 2004 a 2009, como 

5"&'#-'.#:2-6"#!"#q.?$/"#Q=#T--'-#C,-6"-#-0"#5.'&"%2!,!6'%'!6'#5.2:,&"-+#'%-

bora tenha decaído a sua participação no total, que era de 78%, em 2004, para 

66%, em 2009. 

GRÁFICO 3: EVOLUÇÃO DOS GASTOS EM CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL  
E NÃO RESIDENCIAL DESSAZONALIZADOS (JAN/04 = 100)
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Fonte: U.S. Census Bureau.

Z"#%'-%"# C.?$/"+# "7-'.:,J-'# @3'+# ,"# /"!6.?.2"+# "-# C,-6"-# !,# /"!-6.3<0"# !0"#

residencial apresentaram crescimento acumulado de 60% no mesmo período. Os 

C,-6"-#5.2:,&"-#!'--'#625"#&'#/"!-6.3<0"#:2!A,%#/.'-/'!&"#,6;#8':'.'2."#&'#())*+#

quando alcançaram uma participação de 59% dos gastos totais. A partir desse mês 

,6;#`3!A"#&'#())t+#"7-'.:,.,%J-'#-3/'--2:"-#C,!A"-#&'#5,.62/25,<0"#&"-#C,-6"-#

5p742/"-+#&'-6,/,!&"J-'#,@3'4'-#&'-62!,&"-#V#-'C3.,!<,#5p742/,+#V#-,p&'+#,#'-/.2-

6G.2"-#'#'&289/2"-#/"%'./2,2-#'#V#'&3/,<0"=

Em novembro de 2009, a participação dos gastos públicos em construção, incluin-

do o segmento residencial, apresentou aumento. Conforme a Tabela 4, os gastos 

públicos passaram a ser responsáveis por cerca de 35% do total da construção civil 

dos Estados Unidos. 
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_SMTaS#ye#IhN_LhMUhfg>#I>N#qSN_>N#E>D#S#E>ZN_LUfg>#EhFha#TD#())t#jTD#UNz#DhabvTNl

Setor privado  581.245 64,6%

Residencial 250.729 27,9%

Não residencial 330.516 36,7%

Setor público 318.834 35,4%

Estado/local 291.550 32,4%

Federal 27.284 3,0%

Total 900.079 100%

Fonte: Census Bureau.7

b"3:'#/'.6,# .'/35'.,<0"#C.,<,-# ,"-#C,-6"-#5p742/"-# '# V# 'X5,!-0"#&,-# /"!--

6.3<W'-#5.2:,&,-#.'-2&'!/2,2-#j:'.#q.?$/"#Ql=#T--,#.'/35'.,<0"#8"2#"7-'.:,&,#

6,%7;%# !"# ,3%'!6"# &,-# 42/'!<,-# 5,.,# ,# /"!-6.3<0"# /2:24# '%# !":'%7."# &'#

2009, em relação ao mês anterior, alcançando o nível de 580 mil.8

Panorama da construção civil no Brasil

O setor de construção civil brasileiro foi responsável por 4% do PIB em 2009 e 

:'%#,/3%34,!&"#-3/'--2:,-#6,X,-#&'#/.'-/2%'!6"#&'#Ptt\#,6;#())*=#S#6,X,#&'#

/.'-/2%'!6"#%;&2,#!'--'#5'.9"&"#$/"3#'%#6".!"#&'#t+]^#,"#,!"=#>#q.?$/"#y 

mostra a relevância desse setor para a composição da formação bruta de capi-

6,4#$X"+#'%7".,#,#-3,#5,.62/25,<0"#:'!A,#&2%2!32!&"#&'-&'#())Q=

S#5,.62/25,<0"#&"#-'6".#&'#/"!-6.3<0"#/2:24#!,#8".%,<0"#7.36,#&'#/,526,4#$X"#

7.,-24'2.,#'-6?#'%#\+(#5"!6"-#5'./'!63,2-#,7,2X"#&,#%;&2,#%3!&2,4=9 Podem-se 

ressaltar alguns problemas relevantes que ajudam a explicar essa situação: a 

'-/,--'Y# &'# /.;&26"# 5,.,# A,726,<0"# '# "# 7,2X"#!9:'4# &'# 2!:'.-W'-# '%# 2!8.,'--

6.363.,+#@3'#'-6?#.'4,/2"!,&"#V-#.'-6.2<W'-#$-/,2-#'#V#2!,&'@3,<0"#&"-#%,./"-#

legal e regulatório do país para que sejam realizados investimentos em cons-

6.3<0"#/2:24=#Z"#q.?$/"#y+#"7-'.:,J-'#,#':"43<0"#&,#/"!-6.3<0"#!,#8".%,<0"#

7.36,#&'#/,526,4#$X"=

7  U.S. Census Bureau News, disponível em: <http://www.census.gov/const/newresconst.pdf>.
8# #h&'%#V#!"6,#x=
9  Visão do desenvolvimento, n. 73, 30 de novembro de 2009.
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GRÁFICO 4: EVOLUÇÃO DOS COMPONENTES DA FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO (FBKF)
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Fonte: IBGE.

S#2!&p-6.2,#&,#/"!-6.3<0"#/2:24#7.,-24'2.,#6'%#6,%7;%#/"%"#/,.,/6'.9-62/,#"#3-"#

2!6'!-2:"#&'#%0"#&'#"7.,+#5.2!/25,4%'!6'#,#!0"#@3,42$/,&,=#Z"#,!"#&'#())]+#'--,#

indústria empregou cerca de 1,5 milhão de trabalhadores, sendo que o grupo de 

,62:2&,&'#&'#/"!-6.3<0"#&'#'&289/2"-#'#"7.,-#&'#'!C'!A,.2,#/2:24#;#.'-5"!-?:'4#5".#

@3,-'#]\^#&'--'-#'%5.'C"-=#T--,#&2-6.2732<0"#5".#C.35"-#&'#,62:2&,&'-#&'$!2&"-#

5'4"#EZST#P=)#;#%"-6.,&,#!"#q.?$/"#\=

GRÁFICO 5: PESSOAL OCUPADO POR GRUPOS DE ATIVIDADES EM 2007
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Fonte: Paic/IBGE (2007).



314

C
O

N
ST

RU
Ç

Ã
O

 C
IV

IL

PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO 2010-2013

É preciso ressaltar que a Pesquisa Anual da Indústria da Construção (Paic), do 

h!-62636"#M.,-24'2."#&'#q'"C.,$,#'#T-6,69-62/,#jhMqTl+#!0"#/"!-2&'.,#"#'%5.'C"#

informal nos seus resultados, o que subestima os efeitos dessa indústria na geração 

de emprego e renda na sociedade brasileira.10

Em estudo realizado pela FGV & Abramat (2009a), incluindo a autogestão e a 

autoconstrução,11 estima-se em 7 milhões o número de trabalhadores na constru-

ção civil, o que gera um PIB de R$ 137 bilhões.

Impacto da crise econômica mundial sobre o Brasil

A crise econômica mundial de 2008 teve efeitos na construção civil brasileira por 

%'2"#&,#.'&3<0"#&"#/.;&26"#5.2:,&"#5,.,#'--'#-'6".=#I,-#(P#'%5.'-,-#/"!-6.36".,-#'#

incorporadoras que abriram seus capitais entre 2006 e 2007, oito estavam no conjun-

to das 30 empresas que tiveram a maior queda do preço de suas ações na Bolsa de 

Valores de São Paulo (Bovespa) em 2008.12 O volume de recursos obtido pelo setor 

por captações primárias entre 2005 e fevereiro de 2010 chegou a R$ 17,4 bilhões.

E,7'#4'%7.,.#"#8,6"#&'#@3'#"#5'.9"&"#&'#/"!-6.3<0"#;#'X6'!-"+#5".#2--"#"#$!,!-

ciamento tem a função de compatibilizar a grande defasagem temporal entre as 

despesas operacionais e a receita operacional proveniente da venda do empreen-

&2%'!6"=#S&'%,2-+#"#5."&36"#$!,4#&,#/"!-6.3<0"#,5.'-'!6,#3%#'4':,&"#:,4".#%"-

!'6?.2"=#R#!'/'--?.2"+#5".6,!6"+#@3'#"#/42'!6'#-'`,#$!,!/2,&"+#"#@3'#;#8.'@3'!6'#!"#

-'C%'!6"#&'#'&2$/,<W'-#.'-2&'!/2,2-=#>-#2%5,/6"-#!'C,62:"-#&,#/.2-'#-"7.'#"#-'6".#

&'#/"!-6.3<0"#/2:24#5"&'%#-'.#%,2-#7'%#:2-3,42Y,&"-#!"#q.?$/"#x+#5'4,#@3'&,#@3'#

ocorreu no setor do terceiro trimestre de 2008 ao primeiro trimestre de 2009.

10##S"#6.,<,.#"#5'.$4#&'--,#2!&p-6.2,+#"#N'7.,'JDq#j())\l#,$.%,#@3'#;#5'@3'!,#,#5,.62/25,<0"#&"#'%5.'C"#

formal na parcela total de empregados ocupados no setor. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

jEMhEl#/".."7".,#'--,#,$.%,<0"#,"#2!8".%,.#@3'+#'%#())y+#5,.,#/,&,#Lz#P#%24A0"#2!:'-62&"-+#C'.,:,%J-'#

de forma direta 16 empregos formais e 66 informais. 
11##S#,36"C'-60"#'-6?#,--"/2,&,#V#/"!-6.3<0"#!,#@3,4#"#/42'!6'#;#.'-5"!-?:'4#5'4"#C'.'!/2,%'!6"#&,#"7.,+#/"%-

5.,!&"#"-#%,6'.2,2-#&'#/"!-6.3<0"#'#/"!6.,6,!&"#,#%0"#&'#"7.,#!'/'--?.2,=#{?#,#,36"/"!-6.3<0"#;#,@3'4,#!,#

qual o cliente não apenas gerencia a sua obra, como emprega sua força de trabalho na construção.
12  Dados da Consultoria Economática, mencionados no site: <http://www.reporterdiario.com.br/site/noticia.

php?id=99675&secao=13>.
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GRÁFICO 6: EVOLUÇÃO TRIMESTRAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL
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Fonte: IBGE.

T!6.'6,!6"+#-'#,!,42-,&,#,#6'!&H!/2,#&,#':"43<0"#&,#/"!-6.3<0"#/2:24#jq.?$/"#xl+#

!"6,J-'#@3'#A"3:'+#'%#())t+#/.'-/2%'!6"#-35'.2".#V@3'4'#@3'#:2!A,#-'!&"#"7-'.-

:,&"#'%#,!"-#,!6'.2".'-+#"#@3'#.'['6'#"-#'8'26"-#&,-#:?.2,-#%'&2&,-#,!62/9/42/,-#

adotadas no Brasil para minimizar os efeitos da crise. 

Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI),13 o seg-

%'!6"#&'# '&2$/,<W'-# /"%'./2,2-# ;# &'5'!&'!6'+# '%#C.,!&'#5,.6'+# &"# /,526,4# '--

trangeiro. As empresas que atuam no segmento de construção pesada, que têm, 

'%#C'.,4+#"5'.,<W'-#2!6'.!,/2"!,2-+#6,%7;%#-"8.'.,%#&'#8".%,#&2.'6,#"-#'8'26"-#

&,#.'-6.2<0"#&"#/.;&26"+#6'!&"#'%#:2-6,#@3'#-3,-#'-6.363.,-#&'#$!,!/2,%'!6"#%,2-#

frequentes (*+),!%-.$/&/%!, %)+*)+&-!.$/&/%!, parceria público-privada etc.) são 

dependentes, em diferentes graus e formas, do capital estrangeiro.

>#-'C%'!6"#&'#'&2$/,<W'-#.'-2&'!/2,2-#6,%7;%#-'!623#"#2%5,/6"#&,#/.2-'+#/"%"#

5"&'#-'.#"7-'.:,&"#!,#@3'&,#&"-#$!,!/2,%'!6"-+#6,!6"#5,.,#,@32-2<0"#@3,!6"#5,.,#

/"!-6.3<0"+#&"#N2-6'%,#M.,-24'2."#&'#B"35,!<,#'#T%5.;-62%"#jNMBTl+#/"!8".%'#

"#q.?$/"#]= T--'#-2-6'%,#;#/"%5"-6"#&'#&'5G-26"-#&'#5"35,!<,#:"43!6?.2,#'+#5".#

2--"+#;#%,2-#:34!'.?:'4#V-#"-/24,<W'-#&,#'/"!"%2,#7.,-24'2.,=

13  Relatório de Acompanhamento Setorial, janeiro de 2009.
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GRÁFICO 7: EVOLUÇÃO DO CRÉDITO PROVENIENTE DO SBPE
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Fonte: Banco Central do Brasil.

T!6.'6,!6"+#,#$%#&'#%2!2%2Y,.#"-#'8'26"-#&'--,#/.2-'+#:?.2,-#8".,%#,-#%'&2&,-#

anticíclicas adotadas no Brasil que contribuíram para a recuperação em 2009. 

Entre essas medidas, estão a desoneração tributária de alguns materiais de cons-

6.3<0"#'#,#'X5,!-0"#&"#/.;&26"#5,.,#A,726,<0"+#'%#5,.62/34,.#/"%#"#B."C.,%,#

D2!A,#E,-,+#D2!A,#F2&,# jBDEDFl+# /"%"# 6,%7;%# "# ,3%'!6"# &"# ,5".6'# &'#

recursos para investimentos no âmbito do PAC.

Impacto da redução tributária

A política de desoneração tributária, no início de 2009, tornou-se uma me-

&2&,#'-6.,6;C2/,#5,.,#"#C":'.!"+#/"%"#8".%,#&'#'!8.'!6,.#"-#'8'26"-#&,#/.2-'#

%3!&2,4=#T!6.'#,-#:?.2,-#%'&2&,-#&'#.'&3<0"#&"-# 6.2736"-+#/"%"#BhN+#E"$!-#

e Imposto de Renda, a principal foi a do Imposto sobre Produtos Industriali-

Y,&"-#jhBhl+#@3'#4':"3+#'%#'-5'/2,4+#V#@3'&,#&"-#5.'<"-#&"-#%,6'.2,2-#5,.,#,#

construção civil, contribuindo para a redução de custos do setor. Em 2009, 

mais de 90 itens da construção apresentavam desoneração completa ou parcial.

Em virtude do longo período de maturação dos investimentos no setor de construção 

 civil, prorrogou-se para meados de 2010 a redução da alíquota de IPI, prin-

cipalmente para os seguintes itens: cimento, tinta, verniz, banheiras, box,  
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4,&.24A"-+#.':'-62%'!6"-#'#:'.C,4AW'-=#E"%#'--'#,&2,%'!6"#&"#$%#&,#&'-"!'.,<0"+#,# 

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Construção (Abramat)14 

,$.%,#@3'#"#8,63.,%'!6"#&,-#'%5.'-,-#@3'#/"%5W'%#'--,#2!&p-6.2,#-'.?#P\^#

%,2".=#>#q.?$/"#*#5"--272426,#"7-'.:,.#"-#'8'26"-#&'--,-#5"4962/,-#-"7.'#"#!9:'4#

de utilização da capacidade instalada da indústria de material de construção.

GRÁFICO 8: NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA NA INDÚSTRIA  
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

95

90

85

80

75

70

1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

E
m

 %

 

Fontes: FGV, ConstruBusiness (2009), LCA.

Impacto da expansão do crédito após a crise

S-# 5.2!/25,2-# 8"!6'-# &'# .'/3.-"-# 5,.,# "# N2-6'%,# u2!,!/'2."# &,# b,726,<0"#

jNubl#-0"#,-#-'C32!6'-e#,#5"35,!<,#:"43!6?.2,#5.":'!2'!6'#&"-#&'5G-26"-#&'# 

poupança do SBPE; e a poupança compulsória proveniente dos recursos do Fundo  

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), cujo papel de agente operador  

/,7'# V# E,2X,# T/"!1%2/,# u'&'.,4# jE,2X,l=# ># q.?$/"# t# %"-6.,# ,# ':"43<0"# 

das duas fontes de recursos. 

14##I2-5"!9:'4#'%e#|}}}=,7.,%,6=".C=7.r$4'-rT-63&"^()T8'26"-^()&"^()hBh~N'6)]=5&8�=
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Fontes: Banco Central do Brasil e Caixa.

E"%"# -'# 5'./'7'# !"# q.?$/"# t+# "-# .'/3.-"-# &"# uq_N# 5,.,# $!,!/2,%'!6"# 

!"#Nub#8".,%#%,`".26?.2"-#,6;#"#,!"#&'#())x+#@3,!&"#"-# .'/3.-"-#&"#NMBT#

iniciaram uma trajetória de crescimento acelerado. Em 2009, os recursos  

do SBPE representaram 68% do total de fonte de recursos (FGTS+SPE).  

Os recursos do FGTS apresentaram crescimento de 2% na sua participação 

!'--'# 6"6,4# '%# ())t+# &,&"# @3'# "# 5."C.,%,# &'# $!,!/2,%'!6"# A,726,/2"!,4#

PMCMV utiliza-se desse fundo.

A implementação do PMCMV e a expansão da atuação de bancos públi-

/"-#8".,%#"-#.'-5"!-?:'2-#5'4,#&3542/,<0"#&"#/.;&26"#A,726,/2"!,4#'%#())t+# 

segundo a Caixa.15 Ainda se estima para o ano de 2010 um crescimento 

&'# Q)^# &"# :"43%'# &'# /.;&26"# A,726,/2"!,4=16 O Gráfico 10 mostra a dis-

6.2732<0"# &"-# .'/3.-"-# &"# Nub# 5".# 625"# &'# 7,!/"+# !"# @3,4# -'# "7-'.:,# ,# 

predominância dos bancos públicos.

15  Fonte: <http://oglobo.globo.com/economia/morarbem/mat/2010/01/28/volume-de-credito-imobiliario-da-

caixa-dobra-mas-meta-do-minha-casa-minha-vida-nao-cumprida-915726362.asp>.
16  Fonte: <http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2010/01/19/materia.2010-01-19.8877195548/view>.
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Fonte: Banco Central do Brasil.

S2!&,#!"#q.?$/"#P)+#5'./'7'J-'#,#7,2X,#5,.62/25,<0"#&"#/.;&26"#/"!/'&2&"#5".#

7,!/"-#'-6.,!C'2."-#!,#/"!-6.3<0"#A,726,/2"!,4+#@3'+#,--"/2,&,+#'%#5,.6'+#V#.'C34,-

ção bancária, reduziu o canal direto de transmissão dos efeitos da crise mundial.

Comparação entre o desempenho da construção civil brasileira, 

europeia e americana em face da crise internacional recente

E"%"#"#$!,!/2,%'!6"#;#'--'!/2,4#5,.,#/"!-6.36".'-#'#/42'!6'-+#"#2%5,/6"#&,#/.2-'#&"#

-2-6'%,#$!,!/'2."#2!6'.!,/2"!,4#&':'.2,#6'.#-2&"#&':,-6,&".=#E"!63&"+#"#%'./,&"#&'#

construção civil não residencial não sofreu pesadamente os efeitos da crise recente. 

b"3:'#3%,#8".6'#,63,<0"#&"-#C":'.!"-+#@3'#6H%#%,!62&"#,-#'!/"%'!&,-#&'#/"!-6.3-

ção voltadas para a infraestrutura, mantendo as empreiteiras. Contudo, as empresas 

que atuam nos mercados globais foram preteridas em benefício das locais nas políticas 

de incentivos que os diversos governos implementaram para reduzir seus impactos. 

Na Europa, a construção residencial ainda apresenta índices negativos de cresci-

mento, mas nos Estados Unidos, apesar de a construção ainda estar em queda, os 

preços dos imóveis expressam tentativas de recuperação.
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No Brasil, o setor (construção residencial, não residencial e construção pesada) 

,5.'-'!6,#3%#&'-'%5'!A"#7"%+#%,-#!0"#-3$/2'!6'+#5"2-#"#&;$/26#A,726,/2"!,4#'#

&'#2!8.,'-6.363.,#,2!&,#;#'X5.'--2:"=

>#-'6".#6'%#-'#.''-6.363.,&"#'#-'#,&,56,&"+#%'-%"#5".@3'#"#-'6".#$!,!/'2."#7.,-24'2-

."#.',C23#7'%#V#/.2-'=#>#C":'.!"+#5".#-3,#:'Y+#6'%#2%54'%'!6,&"#%'&2&,-#&'#2!/'!-

62:"+#'-6,7'4'/'!&"#5."C.,%,-#'-5'/9$/"-#'#&'-62!,!&"#!":,-#8"!6'-#&'#.'/3.-"-=

COMPETITIVIDADE DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

># -'6".# &'# /"!-6.3<0"# /2:24# ;# /"%5"-6"# &'# -37-'6".'-# /3`,-# ,62:2&,&'-# -'# 

inter-relacionam e que apresentam dinâmicas de mercado distintas. Por isso, para 

/"%5.''!&'.#'--,-#&28'.'!<,-+#;#5.'/2-"#&2:2&2.#,#/"!-6.3<0"#/2:24#!"-#-'C32!6'-#

subsetores:17#'&2$/,<W'-#'#/"!-6.3<0"#5'-,&,=

Quando se estuda a cadeia de construção civil, inclui-se o subsetor de materiais de 

construção, dada a sua relevância. Contudo, neste trabalho, consideram-se apenas 

"-#-37-'6".'-#@3'#8,Y'%#"-#5."&36"-#$!,2-#&'#/"!-6.3<0"#/2:24=#T%7".,#2!6'C.'%#

a mesma cadeia, algumas das grandes empresas de materiais de construção atuam 

em outros mercados e estão bastante ligadas aos mercados de autoconstrução e 

,36"C'-60"+#@3'#6,%7;%#!0"#-'.0"#,7".&,&"-#!'-6'#6'X6"=

17##R#83!&,%'!6,4#.'4,/2"!,.#,#&2:2-0"#,&"6,&,#!'-6'#'-63&"#/"%#,#/4,--2$/,<0"#,&"6,&,#5'4"#hMqT#!,#p462%,#

:'.-0"#&,#E4,--2$/,<0"#Z,/2"!,4#&'#S62:2&,&'-#T/"!1%2/,-#jEZST#(=)l+#:2-6"#@3'#"-#&,&"-#36242Y,&"-#5,.,#

,#,!?42-'#&"#-'6".#-0"#5."&3Y2&"-#5'4"#hMqT=#N'C3!&"#,#EZST#(=)+#"#-'6".#&'#/"!-6.3<0"#'-6?#/4,--2$/,&"#

em três divisões: a divisão 41, que engloba a construção de edifícios em geral, as reformas e manutenções 

e a atividade de incorporação imobiliária; a divisão 42, que trata das obras de infraestrutura em geral e da 

montagem de instalações industriais; e a divisão 43, que abarca os serviços especializados que fazem parte 

&"#5."/'--"#&'#/"!-6.3<0"+#/"%"#,#5.'5,.,<0"#&"#6'..'!"#5,.,#/"!-6.3<0"+#,-#2!-6,4,<W'-#'4;6.2/,-#'#A2&.?3-

licas e as obras de acabamento. O paralelo da CNAE com a divisão adotada ocorre da seguinte maneira: o 

-'C%'!6"#&'#'&2$/,<W'-#/"..'-5"!&'#V#&2:2-0"#yP+#'!@3,!6"#"#-'C%'!6"#&'#/"!-6.3<0"#5'-,&,#/"..'-5"!&'#

V#&2:2-0"#y(=#B".#$%+#,#&2:2-0"#yQ#/"..'-5"!&'#,"-#-37'%5.'26'2."-#&"#'-@3'%,#,/2%,+#@3'#,63,%#5".#%'2"#

&'# -37/"!6.,6,<0"+# 6,!6"#5,.,#"# -'C%'!6"#&'#'&2$/,<W'-#@3,!6"#5,.,#"# -'C%'!6"#&'#/"!-6.3<0"#5'-,&,=#

Vale ressaltar que as empresas de construção responsáveis normalmente realizam esses serviços por conta 

própria, sem necessidade de contratação de terceiros.
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A indústria da construção civil apresentava, em 2007, grande quantidade de  

empresas de pequeno porte, segundo a Paic. No entanto, são as empresas de 

%,2".#5".6'+#2-6"#;+#,@3'4,-#/"%#%,2-#&'#Q)#'%5.'C,&"-+#@3'#&'6H%#%,2".#5,.-

ticipação sobre o valor das obras, o que caracteriza a concentração nesse setor, 

/"%"#5"&'#-'.#"7-'.:,&"#!"#q.?$/"#PP=

GRÁFICO 11: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGADOS  
E VALOR DAS OBRAS (2007)
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Fonte: Paic/IBGE, 2007.

T--,# 2!&p-6.2,# ;# 2!6'C.,&,# 5".# C.,!&'-# '%5.'-,-# @3'# ,63,%# '%# &2:'.-"-# 

-'C%'!6"-# &'# ,62:2&,&'+# /"!-6.3<0"# 5'-,&,# '# '&2$/,<W'-+# '# ,4C3%,-# 5'.6'!-

cem a grandes grupos com forte atuação internacional (atuam em mais de seis  

5,9-'-l=#>#q.?$/"#P(#%"-6.,#,-#P))#%,2".'-#'%5.'-,-#&'#/"!-6.3<0"+#-'C3!&"#

a revista O Empreiteiro,18 e relaciona o número de segmentos em que atuam 

'#-'3-#8,63.,%'!6"-=#I'--'#C.?$/"+#5'./'7'J-'#@3'#'--,-#'%5.'-,-#,5.'-'!6,%#

3%#8,63.,%'!6"#%;&2"#&'#Lz#\))#%24AW'-+#'#,#%,2".2,#6'%#,63,<0"#'%#%,2-# 

de oito segmentos diferentes.

18  Disponível em: <http://www.oempreiteiro.com.br/ranking/2009_construtoras.pdf>.
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GRÁFICO 12: FATURAMENTO X NÚMERO DE SEGMENTOS DE ATIVIDADES – 100 MAIORES  
CONSTRUTORAS EM 2008
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Fonte: O Empreiteiro (2009).

S-# '%5.'-,-#%,2-# '-5'/2,42Y,&,-# ,63,%#!"-# -'C%'!6"-# &'# '&2$/,<0"+# /"%'.-

cial e residencial, construção de condomínios horizontais e incorporação. Essas 

,62:2&,&'-#'-60"#7,-6,!6'#.'4,/2"!,&,-+#A,`,#:2-6,#@3'#,-#6;/!2/,-#5."&362:,-#-0"#

semelhantes. 

>36.,#/,.,/6'.9-62/,#"7-'.:,&,#!"#q.?$/"#P(#;#"#&2-6,!/2,%'!6"#&,-#/2!/"#%,2"-

res empresas do outro conjunto de empresas. Elas são empresas brasileiras, que 

têm atuação internacional e que se diferenciam da grande parte das empresas do 

setor por exercerem atividades em mais segmentos que a maioria. 

Produtividade

Com base nos dados da Paic e do Índice Nacional da Construção Civil (INCC), 

observa-se que o setor apresentou uma perda de produtividade real por traba-

lhador de 30,2%, entre o período de 2003 a 2007, alcançando nesse ano um 

5."&36"#%;&2"#.',4#5".#6.,7,4A,&".#&'#Lz#yQ=)xt+*(+#5"2-#A"3:'#3%#,3%'!6"#

do número de trabalhadores por números de empresas em torno de 21% nesse 

quinquênio. 
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>#q.?$/"#PQ#&'%"!-6.,#,#':"43<0"#&"-#/"%5"!'!6'-#&"#/3-6"#%;&2"#&,#/"!--

6.3<0"#/2:24+#&'[,/2"!,&"-#5'4"#hZEE=#B'./'7'J-'#,#5.'&"%2!�!/2,#&"-#/3-6"-#

de material sobre os custos com a mão de obra, embora esse apresente cresci-

mento real de 7%.

GRÁFICO 13: EVOLUÇÃO DOS COMPONENTES DO CUSTO MÉDIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DEFLACIONADOS PELO 
INCC (OUTUBRO DE 2004 A MAIO DE 2010)
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Fontes: Paic e FGV.

S# @3'-60"# &"# /3-6"# &"#%,6'.2,4# 6.,Y# V# 6"!,# ,# /"%54'X2&,&'# '# ,# 'X6'!-0"# &"# 

arcabouço institucional do setor, que, segundo Monteiro Filha et al. (2009), 

&2$/346,#,"#5,9-#-35'.,.#"#&'-,$"#&,#.,/2"!,42Y,<0"#&,#,62:2&,&'#/"!-6.362:,+#@3'#

;#3%,#/"!&2<0"#!'/'--?.2,#5,.,#,#"76'!<0"#&'#C,!A"-#&'#5."&362:2&,&'#5".#%'2"#

&"#,3%'!6"#&'#'-/,4,=#B"&'J-'#5'./'7'.#!"#q.?$/"#Py#,#&'-:,!6,C'%#&"#M.,-

-24+#-'#/"%5,.,&"-#"-#5.,Y"-#%;&2"-#&'#42/'!/2,%'!6"#'#&'#"7.,-#&'#'&2$/,<0"# 

nos Estados Unidos e na União Europeia.
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GRÁFICO 14: COMPARAÇÃO DOS PRAZOS MÉDIOS DE LICENCIAMENTO E DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO
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Fonte: CGEE (2009).

Determinantes da competitividade

Os fatores determinantes da competitividade variam de acordo com cada subsetor 

'-63&,&"e#'&2$/,<0"#j-'5,.,!&"J-'#.'-2&'!/2,4#&'#/"%'./2,4l#'#/"!-6.3<0"#5'-,&,=

No subsetor de construção pesada, os determinantes da competitividade são a 

capacidade de gerenciamento de contratos e integração de produtos de subcontra-

tantes escolhidos, bem como o relacionamento com os detentores de tecnologia. 

T%#'&2$/,<0"+#5"&'%J-'#&2-62!C32.#&"2-#625"-#@3'#6H%#&28'.'!6'-#8,6".'-#&'6'.%2-

nantes de competitividade:

- residenciale#"#5.2!/25,4#8,6".#;#"#/3-6"+#6'!&"#'%#:2-6,#@3'#"#5."&36"#$!,4#,5.'-

-'!6,#'4':,&"#:,4".s#"#5.'<"#'#"#$!,!/2,%'!6"#-0"#"36."-#8,6".'-#2%5".6,!6'-#!,#

&'/2-0"#&"#/"!-3%2&".#mM,.."-#j())Qlns#'

- comercial+#'%#'-5'/2,4#A"-526,2-+#A"6;2-#'#shopping centerse#"#8,6".#/.962/"#;#,#

entrega, em que prazo, garantia e rapidez da entrega da obra são determinantes.

T-5'/2$/,%'!6'# !,-# '&2$/,<W'-# .'-2&'!/2,2-+# ,-# '-6.363.,-# &'# %'./,&"-# 'X2--

6'!6'-# &2$/346,%# "# /.'-/2%'!6"# &'--'# -'C%'!6"+# "# @3'# /"!6.2732# 5,.,# "# &;$/26# 
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habitacional, como mostrado em Monteiro Filha et al.# j()P)l=#>-#&;$/26-#A,726,-

cionais históricos, qualitativos e quantitativos, são expressos nos seguintes dados: 

a) cerca de 31,2% dos domicílios urbanos têm alguma carência de infraestrutura;  

7l#%,2-#&'#P+\#%24A0"#&'#A,726,<W'-#-0"#/"!-2&'.,&,-#5.'/?.2,-s#'#/l#A?#3%#&;$/26#&'#

6,4 milhões de novas moradias que precisariam ser construídas em áreas urbanas.19

As falhas de mercado existentes, decorrentes principalmente da falta de padronização 

dos produtos e processos, que tornam mais elevado o custo e, consequentemente,  

"#5.'<"+#,--2%#/"%"#,-#&2$/34&,&'-#&'#"76'.#$!,!/2,%'!6"+#.'&3Y'%#,-#5"--27242&,-

des de aquisição de moradia, principalmente para a população de baixa renda. 

T!6.'6,!6"+#;#5.'/2-"#8.2-,.#@3'#!0"#8,46,%#'%5.'-,-#/,5,Y'-#&'#'%5.'C,.#!":,-#6;/!2-

/,-#%,2-#5,&."!2Y,&,-=#T+#/"%#.'4,<0"#V#'-6.363.,#&'#"8'.6,+#!0"#-'#2&'!62$/,%#%,2".'-#

&2$/34&,&'-#6;/!2/,-#5,.,#/"!-6.3<0"#&'#'&2$/,<W'-#.'-2&'!/2,2-#'%#%,--,=

No que se refere aos regimes de construção (por contrato, autogerida residen-

cial e imobiliária), pode-se perceber que apenas direcionam a preferência para 

2!:'-62%'!6"-+#!0"# -'!&"#'%5'/24A"-#&'6'.%2!,!6'-#V#,%542,<0"#&'#'&2$/,<W'-#

.'-2&'!/2,2-+#3%,#:'Y#@3'#"#&;$/26#A,726,/2"!,4#;#%326"#C.,!&'#'#!0"#A?#'X/'--"#

de moradias em nenhuma das faixas de renda da população.

E"!63&"+# ,4;%#&,-# 8,4A,-# &'#%'./,&"+# 'X2-6'%# 6,%7;%#,-# /A,%,&,-# 8,4A,-# &'#

governo e de coordenação do setor.20

B"&'%J-'# /"!-2&'.,.# 8,4A,-# &'# C":'.!"# ,# &'8,-,C'%# &,# !".%,42Y,<0"# 6;/!2-

ca do setor com relação ao que ocorre em outros países, como Estados Unidos,  

q.0JM.'6,!A,#'#T-5,!A,+#"#@3'+#-"%,&"#V#'X2-6H!/2,#&'#&28'.'!<,-#-2C!2$/,62:,-#

'!6.'#"-#/G&2C"-#&'#"7.,-#%3!2/25,2-+#&2$/346,#,#2!6."&3<0"#&'#2!":,<W'-#&'-'`?-

veis para acelerar as construções, como a padronização e a industrialização dos 

5."/'--"-#/"!-6.362:"-=#TX2-6'#,2!&,#C.,!&'#&2$/34&,&'#!"#'-6,7'4'/2%'!6"#&'#/.2-

6;.2"-#!'/'--?.2"-#V#A"%"4"C,<0"+#V#,:,42,<0"#"3#V#,5.":,<0"#&'#5."&36"-#"3#5."-

/'--"-#/"!-6.362:"-#2!":,&".'-+#-'!&"#@3'#"#%'-%"#,/"!6'/'#/"%#,#/'.62$/,<0"#

,%72'!6,4=#Z"#M.,-24+#-0"#5"3@39--2%,-#,-#2!-62632<W'-#6;/!2/,-#,56,-#,#,:,42,.#,-# 

19  Fonte: Fundação João Pinheiro (2006), in#B."C.,%,#M.,-24'2."#&,#d3,42&,&'#'#B."&362:2&,&'#&"#b,726,6=
20   Ver Monteiro Filha et al. (2010).
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2!":,<W'-#'#,-#/'.62$/,<W'-=#B".6,!6"+#5"&'J-'#/"!-6,6,.#@3'#,#!".%,62Y,<0"+#,4;%#

&'#&'8,-,&,+#!0"#;#'-5'/9$/,#'r"3#'X'/36?:'4#!"#/3.6"#5.,Y"=#S&'%,2-+#A?#"#'X/'--"#

de burocratização e a descoordenação entre os órgãos das três esferas de governo.

A falta de padronização de produtos e processos, decorrente, em grande parte, do 

tipo de formatação da cadeia produtiva, pode explicar as falhas de coordenação. É 

preciso, pois, chamar atenção para certa descoordenação do setor de materiais de 

construção, pois existem grandes empresas/grupos econômicos (como cimento e 

aço) que são price makers, vendendo principalmente para os mercados de autocons-

trução e de autogestão.

Z'--'#/"!6'X6"+#,#5"4962/,#&'#$!,!/2,%'!6"#5"&'#-'.#&'$!2&".,#&'#3%#,42!A,%'!6"#

dos interesses ao longo da cadeia de construção civil, uma vez que pode se utilizar o 

,/'--"#,"#/.;&26"#/"%"#3%#2!/'!62:"#5,.,#@3'#/,&,#'4"#&,#/,&'2,#:'!A,#,#2!6'.'--,.J-'#

5".#2!":,.#'#,6'!&'.#,#/.26;.2"-#%9!2%"-#'#':"4362:"-#&'#%'4A".2,#/"!69!3,=#

E"!63&"+#,5'-,.#&'# 6,2-#&'-,$"-+#"#5,9-#'-6?#'%#3%#%"%'!6"#&'#/"!:'.CH!/2,#

de ideias sobre a necessidade de inovar no setor, tendo em vista que as inovações 

propostas no projeto Inovação Tecnológica da Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC) são compatíveis com as do governo, quais sejam: (a) as que 

se preocupam com características de desempenho aos edifícios; (b) as que afetam 

o processo produtivo; (c) as que dizem respeito aos processos internos das empre-

-,-s#'#j&l#,-#@3'#-'#.'8'.'%#V#5."%"<0"#'#V#/"4"/,<0"#!"#%'./,&"=

S&'%,2-+#!,#&'$!2<0"#&'#5.2".2&,&'-#/"%5'6262:,-#'#!,#'-6.,6;C2,#&'#5."&3<0"#

de algumas grandes empresas, pode-se perceber que o mercado de menor renda 

está sendo analisado, uma vez que estão entrando cada vez mais nesse mercado. 

T--,-#'%5.'-,-#6H%#@3,42$/,<0"#6;/!2/,#5,.,#2!6."&3Y2.#,-#2!":,<W'-#'#,#5"--2-

bilidade de comandar a cadeia, coordenando-a. Ao mesmo tempo, têm interesse 

de reduzir o custo e o tempo de produção para ampliar a viabilidade econômica 

&'--'-#'%5.''!&2%'!6"-=#B".#2--"+#;#5"--9:'4#,/.'&26,.#@3'#-'`,#&"#2!6'.'--'#&'--

-,-#C.,!&'-#'%5.'-,-#&'-'!:"4:'.#2!":,<W'-#@3'#4':'%#V#2!6."&3<0"#&,#/"!-6.3-

ção industrializada no país.
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Portanto, pode-se concluir que, embora haja um longo caminho a ser percorrido, 

existem interesses comuns e ações em desenvolvimento capazes de fazer com 

que a construção civil se modernize, aumente sua produtividade e passe a de-

senvolver inovações que busquem racionalização, padronização e aumento de 

escala, com sustentabilidade.

PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTOS

Comportamento e estimativas dos investimentos em construção civil 

Os investimentos em construção civil apresentaram no longo prazo um ciclo posi-

tivo de 1963 a 1981, sendo que após esse ano o comportamento da curva foi irre-

C34,.+#/"!8".%'#q.?$/"#P\=#I'#())Q#'%#&2,!6'+#;#5"--9:'4#,/.'&26,.#!"#2!9/2"#&'#

uma fase ascendente de um novo ciclo, que foi interrompida em 2009 em virtude 

dos efeitos da crise econômica mundial.

b"3:'#5"-6'.C,<0"#&"-#2!:'-62%'!6"-+#&,&,-#,-#2!/'.6'Y,-#'#,-#&2$/34&,&'-#!,#

"76'!<0"# &'# /.;&26"=# N'C3!&"# "-# /?4/34"-# &,# uqF#w#S7.,%,6# j())t/l+# 5,.,#

2010, foi estimado que a construção civil brasileira terá um incremento de 8,8%. 

Contudo, no período de 1960 a 2008, percebe-se uma tendência de crescimento 

%;&2"#'%#6".!"#&'#\^=

GRÁFICO 15: TAXAS REAIS DE CRESCIMENTO DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL
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Fonte: Ipeadata.
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F,4'#&'-6,/,.#@3'#"#BhM+#,--2%#/"%"#"#2!:'-62%'!6"#juMEul+#;#3%#8,6".#.'4,/2"-

nado ao comportamento do setor de construção civil, conforme pode ser visto no 

q.?$/"#Px+#!"#@3,4#-'#"7-'.:,#@3'#,-#6.H-#:,.2?:'2-#,5.'-'!6,%#"#%'-%"#/"%-

portamento: quando uma variável cresce de um intervalo de tempo para outro, as 

"36.,-#6,%7;%#,5.'-'!6,%#/.'-/2%'!6"+#'#:2/'J:'.-,=

GRÁFICO 16: TAXAS MÉDIAS DE CRESCIMENTO DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DO PIB E A FBCF  
EM PERÍODOS DE 5 ANOS (1971-2009)
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Fonte: Ipeadata.

E"%#7,-'#!'--,#2!8'.H!/2,+#;#5"--9:'4#5."`'6,.#6,X,-#&'#/.'-/2%'!6"#"7-'.:,!&"#"#

histórico do comportamento do setor de construção civil e a perspectiva de investi-

mento futuro dos programas de governo. No trabalho, consideraram-se o MCMV, 

o PAC-1 e a programação de investimentos para os jogos esportivos. Cabe lem-

brar, contudo, que os números assim obtidos poderiam ainda sofrer alguma alte-

ração decorrente da possibilidade de mudanças estruturais no setor de construção 

civil, assim como do PAC-2.21

21#T-62%,62:,-#5"-6'.2".'-#V#'4,7".,<0"#&'-6'#,.62C"#,5"!6,%#3%#/.'-/2%'!6"#'!&GC'!"#&"#-'C%'!6"#&'#'&2$/,<W'-#

de: 11% em 2011; 6% em 2012; e 5% em 2013. Considerando-se os investimentos do PAC-2 (comunidade cidadã, 

BDEDF#(�#8,-'#'#3.7,!2Y,<0"#&'#,--'!6,%'!6"-#5.'/?.2"-l#'#,-#.':2-W'-#&"#BSEJP#jA,726,<0"l#'#E"5,#()Py#jA"6;2-+#

hospitais e arenas), o crescimento do segmento passaria a: 21% em 2011; 29% em 2012; e 20% em 2013.
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Estimativas 

Primeiro passo

B,.,#,#5.':2-0"#&,#8".%,<0"#7.36,#&'#/,526,4#$X"#&,#/"!-6.3<0"#/2:24+#/"%#7,-'#!"#/"%-

portamento histórico do setor, foram utilizadas as variações reais do PIB e da formação 

7.36,#&'#/,526,4#&"#M.,-24+#2!/432!&"J-'#6,%7;%#,-#'-62%,62:,-#&'#/.'-/2%'!6"#&'--,-#

mesmas variáveis, para 2010 e 2012, obtidas da Área de Pesquisa e Acompanhamento 

Econômico (APE) do BNDES. Os resultados são apresentados na Tabela 5. 

TABELA 5: PROJEÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO REAL DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 Construção civil (em %)

2010 6,2

2011 7,2

2012 6,2

2013 2,4

Taxa de crescimento médio (2010-2013) 5,5

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da construção civil.

Segundo passo

As perspectivas de crescimento calculadas no passo anterior, considerando os pro-

gramas públicos, como PAC-1, PMCMV e eventos esportivos, elevam as taxas de 

/.'-/2%'!6"#&"#-'6".=#E,7'#!"6,.#@3'#,-#6,X,-#&'#/.'-/2%'!6"#%,2-#-2C!2$/,62:,-#

-'.2,%#!"#-37-'6".#&'#'&2$/,<W'-+#'%#83!<0"#&"#BDEDF#'+#5.2!/25,4%'!6'+#&,#

realização da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. 

B,.,#,#'4,7".,<0"#&,-#'-62%,62:,-+#:'.2$/"3J-'#@3'#,#5,.62/25,<0"#&"-#-37-'6".'-#

&'#/"!-6.3<0"#5'-,&,#'#&'#'&2$/,<0"#A2-6".2/,%'!6'#.'-5"!&'%+#'%#%;&2,+#5".#

\t^#'#yP^+#.'-5'/62:,%'!6'+#/"%"#5"&'#-'.#/"!-6,6,&"#!"#q.?$/"#P]=
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qLOuhE>#P]e#TF>aUfg>#ISN#BSL_hEhBSfvTN#I>N#NUMNT_>LTN#IS#E>ZN_LUfg>#EhFha
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Fonte: Paic/IBGE.

_'!&"#'%#:2-6,#'--,#5,.62/25,<0"#%;&2,#&"-#-37-'6".'-#!,#/"!-6.3<0"#/2:24+#&2--

tribuíram-se os investimentos provenientes dos programas do governo, e foram 

obtidas as taxas de crescimento expostas na Tabela 6. 

TABELA 6: PROJEÇÃO DAS TAXAS DE CRESCIMENTO CONSIDERANDO OS INVESTIMENTOS ESPERADOS (EM %)

 Construção civil Edificação Construção pesada

2010 9 14 6

2011 11 13 10

2012 7 8 6

2013 3 3 2

Taxa média anual 7 9 6

Fonte: Elaboração própria.

Para o subsetor de construção pesada, foram considerados os investimentos em obras 

/2:2-#$!,!/2,&"-#/"%#.'/3.-"-#5p742/"-#,--"/2,&"-#,"#BSEJP=#u".,%#2!/439&"-#!,#

projeção apenas 26,6% dos investimentos totais desse programa.22 Quanto ao sub-

-'6".#&'#'&2$/,<W'-+#8".,%#,!,42-,&"-#"-#2!:'-62%'!6"-#5.":'!2'!6'-#&"#BDEDF#'#

dos eventos esportivos, tendo-se estimado que 80% dos recursos necessários seriam 

públicos. A Tabela 7 apresenta essas perspectivas de investimento, cuja origem são 

programas públicos, distribuídas por segmentos da construção civil.

22##T--'#!p%'."#.'5.'-'!6,#3%,#%;&2,#&,-#'-62%,62:,-#-'6".2,2-#&,#5,.62/25,<0"#&'#2!:'-62%'!6"-#5p742/"-#'%#

obras civis.
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TABELA 7: PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL PROVENIENTES  
IT#BL>qLSDSN#B�MahE>N#jTD#Lz#MhabvTNl

Valor total dos investimentos

Total 107,8

1. Construção pesada 27,5

PAC 27,5

2. Edificações 80,3

PMCMV 21,0

Eventos esportivos 59,3

Fonte: Elaboração própria, com base em dados primários do PAC (2010), FGV & Abramat (2009c) e PMCMV.

OBS: O valor do PAC refere-se a 55% do faturamento das empresas de construção pesada.23

Cabe voltar a lembrar que seria possível considerar maiores taxas de crescimento 

se fossem incluídas as propostas para apoiar políticas inovadoras no setor que estão 

-'!&"#&2-/362&,-# '%#!9:'4#&'#C":'.!"=#T!6.'6,!6"+# ;#&289/24# &2%'!-2"!,.# 6,X,-#&'#

crescimento para esse cenário no mercado de construção civil. Esta seria a proposta 

de crescimento de mercado de construção industrializada, que necessita, entretanto, 

&'#3%#'-8".<"#&'#/"".&'!,<0"#&,#/,&'2,#5."&362:,#5,.,#:'!/'.#C.,!&'-#&'-,$"-#

embutidos nessa proposta, conforme exposto em Monteiro Filha et al. (2009).

É preciso mencionar que os valores de construção pesada da Tabela 7 referem-se 

apenas ao investimento em obras civis com recursos públicos.

Análise dos investimentos públicos para a construção civil

Construção pesada

>#-37-'6".#&'#/"!-6.3<0"#5'-,&,#.'p!'#,-#,62:2&,&'-#.'4,/2"!,&,-#V#2!8.,'-6.363.,+#

/"%"#-,!',%'!6"#'#6.,!-5".6'#'#'!'.C2,#'4;6.2/,=#I'--,#8".%,+#"#BSE+#@3'#'%#-3,#

maioria está voltado para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira, mostra-se 

como uma importante perspectiva de investimento.

23  Fonte: <http://www..info.planalto.gov.br/download/discursos/pr1371_2@.doc>.
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Programa de Aceleração do Crescimento

O Programa de Aceleração do Crescimento 1 (PAC-1), que começou em 2007 e 

'-6'!&'J-'#,6;#()P)+#:2-,#'X5,!&2.#"-#2!:'-62%'!6"-#'%#2!8.,'-6.363.,#7.,-24'2.,+#

estimulando, por consequência, outros setores. Esses investimentos estão agrupa-

dos em três áreas: infraestrutura logística, que envolve a construção e a ampliação 

&'# ."&":2,-+# 8'..":2,-+# 5".6"-+# ,'."5".6"-# '# A2&.":2,-s# 2!8.,'-6.363.,# '!'.C;62/,+#

@3'#/"..'-5"!&'#V#C'.,<0"#'#V#6.,!-%2--0"#&'#'!'.C2,#'4;6.2/,+#5."&3<0"+#'X54".,-

ção e transporte de petróleo, gás natural e combustíveis renováveis; e infraestru-

tura social e urbana, que engloba saneamento, habitação, metrôs, trens urbanos, 

programa Luz para Todos e recursos hídricos (como a transposição do rio São 

Francisco). Todas essas áreas apresentam impactos, diretos ou indiretos, sobre o 

setor de construção civil.

Os investimentos previstos para a área de infraestrutura logística são de cerca de 

Lz#\*+Q#724AW'-#jPP+x^#&"#6"6,4#&"-#2!:'-62%'!6"-ls#5,.,#,#'!'.C;62/,+#Lz#(]y+*#

bilhões (54,5%); e para a social e urbana, R$ 170,8 bilhões (33,9%). Contudo, no 

2!9/2"#&'#())t+#,#$%#&'#5."%":'.#3%#'-8".<"#,!62/9/42/"#&2,!6'#&,#/.2-'#%3!&2,4+#

o aporte desse programa ampliou-se em R$ 142 bilhões, alcançando um total de 

investimentos previstos de R$ 646 bilhões.

S6;# &'Y'%7."# &'# ())t+# ,# ?.',# &'# 2!8.,'-6.363.,# -"/2,4# '# 3.7,!,# 8"2# ,# @3'# 6':'#

maior volume de investimentos concluídos – R$ 144 bilhões –, sendo 96% desses 

.'/3.-"-#&'-62!,&"-#,#$!,!/2,%'!6"#'#/"!-6.3<0"#A,726,/2"!,4=#S#?.',#&'#'!'.C2,#

apresentou R$ 72,4 bilhões, concentrando grande parte dos investimentos em se-

tores de combustíveis e petróleo, ao passo que a geração e a transmissão de energia 

&'62:'.,%#,5'!,-#3%#@3,.6"#&"#6"6,4=#B".#$%+#,#?.',#&'#4"C9-62/,#8"2#,#@3'#,5.'-'!-

tou menos investimentos concluídos – R$ 42,4 bilhões –, sendo 69% destinados 

V-#."&":2,-=

>-#q.?$/"-#P*#'#Pt#%"-6.,%#"#,!&,%'!6"#&,-#,<W'-#&"#BSE#,6;#&'Y'%7."#&'#

())t=#>#5.2%'2."# ;# .'4,62:"# ,"# :,4".# &"-# 2!:'-62%'!6"-+# '!@3,!6"# "# -'C3!&"# ;#

.'4,62:"#V#@3,!62&,&'#&'#,<W'-=#I'--,#%,!'2.,+#"7-'.:,J-'#@3'#,-#,<W'-#/"!/439&,-#

-0"#&'#:,4".'-#%;&2"-#%'!".'-#&"#@3'#,@3'4,-#@3'#'-60"#'%#"7.,-=
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qLOuhE>#P*e#IhN_LhMUhfg>#I>N#FSa>LTN#ISN#SfvTN#BTa>N#TN_Oqh>N

Concluída Em obras Projeto ou licenciamento Licitação de obra

31%

56%

9%

4%

Fonte: PAC (2010).

>7-e#TX/43'%J-'#,-#,<W'-#.'4,62:,-#,#$!,!/2,%'!6"#A,726,/2"!,4#'#-,!',%'!6"=

qLOuhE>#Pte#IhN_LhMUhfg>#IS#dUSZ_hISIT#IT#SfvTN#BTa>N#TN_Oqh>N

Concluída Em obras Projeto ou licenciamento Licitação de obra

55%32%

8%

5%

Fonte: PAC (2010).

>7-e#TX/43'%J-'#,-#,<W'-#.'4,62:,-#,#$!,!/2,%'!6"#A,726,/2"!,4#'#-,!',%'!6"=

Os investimentos previstos para depois do ano de 2010 somam R$ 114 bilhões 

5,.,#"#-37-'6".#&'#/"!-6.3<0"#5'-,&,#'#'%#6".!"#&'#Lz#()#724AW'-#5,.,#'&2$/,<W'-+#

conforme a distribuição por segmentos apresentada na Tabela 8.
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TABELA 8: INVESTIMENTOS PREVISTOS PELO PAC PARA DEPOIS DE 2010 DISTRIBUÍDOS POR SEGMENTOS

Investimentos (em R$ milhões) Part. %

Construção pesada

 Ferrovia  39.670 29,3

 Refino e petroquímica  38.700 28,6

 Geração de energia  33.878 25,1

 Combustíveis renováveis  1.500 1,1

 Rodovia  835 0,6

 Aeroporto  278 0,2

 Subtotal  114.860 84,9

 Edificação 

 Habitação  7.874 5,8

 Saneamento  12.480 9,2

 Subtotal  20.354 15,1

 Total  135.214 100,0

Fonte: PAC (2010).

T%7".,# "# BSE# 6'!A,# -3,# :2CH!/2,# ,6;# "# ,!"# &'# ()P)+# 5.":,:'4%'!6'# ,4C3%,-#

"7.,-#346.,5,--,.0"#'--'#5.,Y"+#5"&'!&"#-'#'-6'!&'.#,6;#()P*=24 Como exemplos 

&'--'#5."4"!C,%'!6"#&,-#"7.,-#'-60"#,-#.'$!,.2,-#'%#B'.!,%73/"#'#L2"#&'#{,!'2-

."+#7'%#/"%"#3-2!,-#A2&.'4;6.2/,#'#!3/4',.+#@3'#6H%#/"%"#5.':2-0"#&'#2!9/2"#&,-#

operações entre 2015 e 2017. 

Os investimentos listados na Tabela 8 destinam-se apenas em parte para construção. 

Para estimar esse percentual, consideram-se informações do quadro de usos e fon-

tes de alguns projetos dos principais segmentos de infraestrutura do PAC, uma vez 

que eles são razoavelmente constantes em projetos de infraestrutura. Dessa maneira, 

estima-se que, em geral, 55,8% dos investimentos estejam voltados para obras.

Considerando os prazos previstos, a distribuição dos investimentos ao longo do 

tempo foi linear de 2011 a 2013.

F,4'#&'-6,/,.#@3'#"#BSE#:2-,#6,%7;%#2!&3Y2.#"-#2!:'-62%'!6"-#5.2:,&"-+#36242Y,!-

do medidas institucionais, como a desoneração tributária, a melhoria do sistema 

6.2736?.2"+#"#'-69%34"#,"#/.;&26"#'#,"#$!,!/2,%'!6"+#%'4A".2,#&"#,%72'!6'#&"#2!-

vestimento e medidas de gestão. Todas essas medidas visam reduzir os custos dos 

2!:'-62%'!6"-#'#8,/2426,.#"-#/.;&26"-=

24  Fonte: 0/12+#).34&5!.6778967:7.
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Edificações

Responsável pela construção de edifícios residenciais e comerciais, o subsetor de 

'&2$/,<W'-#,C.35,#6,%7;%#,-#,62:2&,&'-#.'4,/2"!,&,-#,#.'8".%,#'#%,!36'!<0"=#S#

Tabela 9 apresenta os valores de obra segundo as atividades pelas quais o subsetor 

&'#'&2$/,<W'-#;#.'-5"!-?:'4=

_SMTaS#te#FSa>L#IT#>MLS#T#BSL_hEhBSfvTN#ISN#S_hFhISITN#I>#NUMNT_>L#IT#TIhuhESfvTN#TD#())t

Atividade Valor da obra (em R$ mil) Part. %

Edificações residenciais  25.691.117 41,8

Outras edificações não residenciais  14.492.595 23,6

Edificações comerciais  12.608.321 20,5

Edificações industriais  8.204.027 13,4

Montagem de edificações pré-fabricadas  206.950 0,3

Instalações desportivas  161.688 0,3

Partes de edificações  59.545 0,1

Total  61.424.243 100,0

Fonte: Paic (2009).

Esse subsetor vem acumulando sucessivas taxas de crescimento de 2002 a 2007, 

,5.'-'!6,!&"#3%,#6,X,#%;&2,#,!3,4#&'#P(+Q^=#S#'&2$/,<0"#.'-2&'!/2,4#!0"#,5.'-

-'!6"3#3%#/.'-/2%'!6"#'X5.'--2:"#8.'!6'#,"-#"36."-#625"-#&'#'&2$/,<W'-=#>#q.?$-

co 20 apresenta o crescimento acumulado no período de cada atividade.

GRÁFICO 20: CRESCIMENTO ACUMULADO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÃO NO PERÍODO  
DE 2002 A 2007 (2002=100)

         Edificações         Edificações residenciais         Outras edificações não residenciais

         Edificações comerciais         Edificações industriais          
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Fonte: Paic (2007).
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Assim, as perspectivas de investimento para esse subsetor são as seguintes: o 

PMCMV para a expansão das habitações, em particular as de baixa renda; os in-

vestimentos do PAC destinados a habitação e saneamento já mencionados anterior-

%'!6's#'#"-#':'!6"-#'-5".62:"-#@3'#-'.0"#.',42Y,&"-#!"#5,9-+#/3`"-#$!,!/2,%'!6"-#

'-60"#2!/439&"-#!"#-37-'6".#&'#'&2$/,<W'-+#'%7".,#!0"#-'`,#5"--9:'4#&'6'.%2!,.#,-#

parcelas desses gastos que são residenciais ou comerciais. 

E,7'#.'--,46,.#@3'+#'%7".,#"#-'C%'!6"#&'#'&2$/,<0"#/"%'./2,4#6'!A,#,5.'-'!6,&"#

3%#C.,!&'#/.'-/2%'!6"#!"#5'.9"&"#())(J())]#j:'.#q.?$/"#()l+#,-#5'.-5'/62:,-#&'#

investimentos de construção de shopping centers, supermercados, lojas etc. são 

oriundas de investimentos privados, que já estão sendo considerados no primeiro 

passo, no qual o setor de construção civil segue o comportamento do crescimento 

da economia como um todo.

Programa Minha Casa, Minha Vida

a,!<,&"#'%#%,.<"#&'#())t+#"#5."C.,%,#&'#$!,!/2,%'!6"#A,726,/2"!,4#&,#E,2X,#

denominado Minha Casa, Minha Vida prevê a construção de um milhão de resi-

dências com a concessão de subsídios, cujos valores estimados somam cerca de 

R$ 34 bilhões.

Esse programa compreende o seguinte:

�# B."C.,%,#Z,/2"!,4#&'#b,726,<0"#U.7,!,#jBZbUls

�# B."C.,%,#Z,/2"!,4#&'#b,726,<0"#L3.,4#jBZbLls

�# transferência de recursos ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e ao 

Fundo de Desenvolvimento Social (FDS);

�# subvenção econômica aos municípios de pequeno porte;

�# 5,.62/25,<0"#&,#U!20"#!"#u3!&"#q,.,!62&".#&,#b,726,<0"#B"534,.#juqb,7ls#'

�# subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES).
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A Tabela 10 demonstra a distribuição das fontes de recursos para a realização 

desse programa, na qual se observa a participação de cerca de 47% do FGTS 

sobre o total de recursos.

_SMTaS#P)e#IhN_LhMUhfg>#ISN#u>Z_TN#IT#LTEULN>N#I>#BDEDF#jTD#Lz#MhabvTNl

Programa União FGTS Total

Subsídio para moradia 16 16

Subsídio em financiamentos do FGTS 2,5 7,5 10

Fundo Garantidor em financiamentos do FGTS 2 2

Refinanciamento de prestações 1 1

Seguro em financiamentos do FGTS 1 1

Subtotal 20,5 7,5 28

Financiamento à infraestrutura 5 5

Financiamento à cadeia produtiva 1 1

Total 25,5 8,5 34

Fonte: PMCMV.

O PMCMV visa compatibilizar a prestação da casa própria com a capacidade de 

pagamento da família. Assim, esse programa diferencia-se em três grupos, que va-

.2,%#/"!8".%'#,#.'!&,#&,#8,%942,+#@3'#5"&'#-'.#,6;#P)#-,4?.2"-#%9!2%"-=#>#d3,&."#P#

demonstra distribuição de subsídios segundo as três faixas de renda.

QUADRO 1: DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS DO PMCMV

Famílias com renda Subsídios

Até 3 salários mínimos Subsídio integral com isenção de seguro

De 3 a 6 salários mínimos

Aumento do subsídio parcial em financiamentos 

com redução dos custos do seguro e acesso ao Fundo 

Garantidor

De 6 a 10 salários mínimos
Estímulo à compra com redução dos custos do seguro e 

acesso ao Fundo Garantidor

Fonte: PMCMV.

T--,#5"4962/,#!0"#-'#.'-6.2!C'#,5'!,-#V#"8'.6,#&'#-37-9&2"-+#%,-#6,%7;%#:2-,#.'-

duzir os prazos e procedimentos relacionados ao licenciamento ambiental e tem a 

intenção de promover a qualidade das construtoras, dos materiais de construção e 

da construção industrializada. Essas medidas têm como objetivos a agilização do 

ciclo produtivo e o barateamento de custos cartoriais.
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Z"#6"&"+#-'C3!&"#"36."#'-63&"#&,#uqF#w#S7.,%,6#j())t/l#-"7.'#-37-9&2"-#V#5"49-

tica anticíclica, estima-se que o PMCMV promoverá um crescimento anual do PIB 

&,#/"!-6.3<0"#/2:24#'%#6".!"#&'#*+(^+#@3'#.'5.'-'!6,.?#3%#,/.;-/2%"#&'#)+]#5"!6"#

percentual no PIB da economia como um todo em 2009 e 2010.

Eventos esportivos

O Brasil sediará os dois maiores eventos mundiais do esporte: a Copa do Mundo 

de futebol, em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016. Ambos os eventos exigirão 

2!:'-62%'!6"-#!,#/"!-6.3<0"#'#!,#,&'@3,<0"#&'#'-6?&2"-#'#6,%7;%#'%#2!8.,'-6.363.,#

'#'%#A"6;2-=#N'.0"#!'/'--?.2"-#2!:'-62%'!6"-#,&2/2"!,2-#'%#6".!"#&'#Lz#x)#724AW'-+#

&2-6.2739&"-#'%#-'2-#,!"-+#&'#,/".&"#/"%#"#/."!"C.,%,#,5.'-'!6,&"#!"#q.?$/"#(P=#

GRÁFICO 21: CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DIRECIONADOS  
AOS EVENTOS ESPORTIVOS

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

E
m

 R
$

 b
il

h
õ

e
s

4,5

7,5

17,9

11,8

13,2

4,4

Fonte: FGV & Abramat (2009c).

T--'-#2!:'-62%'!6"-+#,42,&"-#V#8".6'#,6.,<0"#63.9-62/,+#6H%#'8'26"-#&2.'6"-#'#2!&2.'6"-#-"7.'#

o crescimento da economia do país que recebe os jogos, como pode ser observado na Ta-

bela 11. A Alemanha recebeu mais de um milhão de turistas no período do evento espor-

62:"+#'%#())x+#.'-346,!&"#'%#3%,#,..'/,&,<0"#'%#6".!"#&'#�#P#724A0"#/"%#"#63.2-%"=25

25##h!8".%,<0"#'X6.,9&,#&"#'-63&"#6;/!2/"#'4,7".,&"#5'4"#N2!&2/,6"#Z,/2"!,4#&,-#T%5.'-,-#&'#S.@326'63.,#'#T!-
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No Brasil, há a expectativa de que as obras necessárias promovam um im-

5,/6"#.'4,62:,%'!6'#%,2".+#-'#/"%5,.,&"#V#%,2".2,#&"-#"36."-#5,9-'-#@3'#`?#

sediaram a Copa, tendo em vista que suas necessidades são bem maiores do 

que as dos países desenvolvidos.

_SMTaS#PPe#E>DBSLSfg>#ISN#_S�SN#IT#FSLhSfvTN#I>#BhM# 
DOS PAÍSES-SEDES DA COPA DO MUNDO (MÉDIA DE 2005 = 100)

Alemanha 
2006

Coreia do Sul 
2002

Japão  
2002

França  
1998

EUA  
1994

Média dos últimos 

4 anos (%)
0,4 3,5 0,2 1,9 1,9

Ano do evento (%) 3,0 7,0 0,3 2,1 4,0

1 ano após (%) 2,5 3,1 1,5 4,8 2,5

2 anos após (%) 1,1 4,7 2,7 3,9 3,7

S#E"5,#&'#()Py#"/"..'.?#'%#P(#/2&,&'-e#M'4"#b".2Y"!6'+#M.,-942,+#E32,7?+#E3.2627,+#

Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. 

S4;%#&,-#-'&'-+#A,:'.?#"36.,-#Q\#/2&,&'-#@3'#83!/2"!,.0"#/"%"#-37-'&'-#"3#/2-

dades de apoio para receber as seleções antes e durante o evento. Essas cidades 

6'.0"#&'#,&'@3,.#-3,-#2!-6,4,<W'-#'-5".62:,-#`?#'X2-6'!6'-+#5"2-#'4,-#`?#,6'!&'%#V-#

necessidades da população local, e a construção de novas instalações poderia levar 

V#-3736242Y,<0"=#T--,-#,&'@3,<W'-#2%542/,%#"#3-"#&'#6'/!"4"C2,-#/3`,#$!,42&,&'#;#

6".!,.#"-#'-6?&2"-#%,2-#'$/2'!6'-+#&'-&'#,#2!-6,4,<0"#&'#%"4,-#,%".6'/'&".,-#!,-#

,.@327,!/,&,-#,6;#"#'%5.'C"#&'#-2-6'%,-#&'#2..2C,<0"#,36"%,62Y,&"#'#'-/,%"6'?-

vel, permitindo a redução dos custos de manutenção.

>-#{"C"-#>49%52/"-#$/,.0"#.'-6.26"-#V#/2&,&'#&"#L2"#&'#{,!'2."+#@3'#-'#,5.":'2-

tará da infraestrutura construída para os Jogos Pan-Americanos de 2007, assim 

como das melhorias necessárias para a Copa de 2014. Não obstante, um estudo 

'!/"%'!&,&"#5'4"#D2!2-6;.2"#&"#T-5".6'#V#u3!&,<0"#h!-62636"#&'#S&%2!2-6.,<0"#

da Universidade de São Paulo26#,$.%,#@3'#A,:'.?#"#'!:"4:2%'!6"#&'#\\#-'6".'-#

da economia, criando um impacto em torno de R$ 102 bilhões para todo o Brasil.

genharia Consultiva (Sinaenco), disponível no site: <http://www5.senado.gov.br/ rio2016/estudos-tecnicos>.
26  Fonte: <http://www.abin.gov.br/modules/articles/print.php?id=5015>.
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São várias as áreas em que se aplicarão investimentos para a realização desses even-

6"-+# /"%"# A"6'4,.2,+# 2!8.,'-6.363.,# '# 6.,!-5".6'=# b,:'.?+# 5".6,!6"+# ,# !'/'--2&,&'# &'# 

realizar-se um planejamento e determinar uma ordem de prioridade dos investimentos.

1) Hotelaria

Em 2007, a cidade do Rio de Janeiro recebeu os Jogos Pan-Americanos, que teve 

'8'26"-#-"7.'#,#6,X,#&'#"/35,<0"#&"-#A"6;2-#&,#/2&,&'J-'&'=#B,.,#,#E"5,#&'#()Py+#5".#

sua maior repercussão mundial, estima-se que o Brasil receba cerca de 500 mil turis-

6,-#'-6.,!C'2."-#!"#5'.9"&"#&"-#̀ "C"-+#!p%'."#-35'.2".#V#/,5,/2&,&'#&'#A"-5'&,C'%#

2!-6,4,&,#,63,4%'!6'+#@3'#;#&'#y\\#%24#63.2-6,-#5".#,!"=#S#S--"/2,<0"#M.,-24'2.,#&,#

h!&p-6.2,#&'#b"6;2-#,$.%,#@3'#,#6,X,#&'#"/35,<0"#!'--'#5'.9"&"#&"#':'!6"#/A'C,.?#

,"#%?X2%"+#6'!&"#'%#:2-6,#,-#'4':,&,-#6,X,-#&'#"/35,<0"#/"%#@3'#"-#A"6;2-#`?#"5'-

ravam no ano de 2009, tendo como exemplo o caso do estado do Rio de Janeiro, cuja 

6,X,#%;&2,#&'#"/35,<0"#'.,#-35'.2".#V-#&"-#/2!/"#,!"-#,!6'/'&'!6'-=

S#u;&;.,62"!#h!6'.!,62"!,4'#&'#u""67,44#S--"/2,62"!#ju28,l#'X2C'#@3'#/,&,#/2&,-

de-sede e seu arredor disponham de 32 mil quartos. As cidades de Brasília, Porto 

Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo atendem a essa exigência e mesmo 

,--2%#`?# 6H%#5."`'6"-#&'#'X5,!-0"#A"6'4'2.,=#S#/2&,&'#&'#M'4"#b".2Y"!6'+#@3'#

dispõe de 12 mil quartos, terá 2 mil quartos reformados. Na cidade de Manaus, 

'-60"#-'!&"#/"!-6.39&"-#&"2-#A"6;2-#'#A?#'X5'/6,62:,-#&'#2!-6,4,<0"#&'#resorts. As 

cidades de Fortaleza, Natal, Curitiba e Salvador têm, respectivamente, 17, 25, 27 

'#Q)#%24#4'26"-=#S#/2&,&'#&'#E32,7?#;#,#@3'#6'%#,#%'!".#/,5,/2&,&'#&'#A"-5'&,-

C'%+#/"%#,5'!,-#/2!/"#%24#4'26"-+#'%7".,#`?#'X2-6,%#"26"#A"6;2-=

Logo, há expectativa de que o segmento hoteleiro apresente forte expansão para não 

,5'!,-#/3%5.2.#,-#'X2CH!/2,-#&"-#/"%26H-#'-5".62:"-+#%,-#6,%7;%#5,.,#,6'!&'.#V#

/.'-/'!6'#&'%,!&,=#T--,#'X5,!-0"#6'.?#.'['X"-#!"#-'6".#&'#/"!-6.3<0"#/2:24#/"%#

/"!-6.3<0"#'#.'8".%,#&'#A"6;2-+#resorts, albergues e outras formas de hospedagem.
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2) Estádios e outras instalações esportivas

Segundo relatório desenvolvido pela Ernst & Young sobre os Jogos Pan-Ame-

ricanos em 2007, foram investidos R$ 870,5 milhões em construções de novas 

"7.,-#&'#2!8.,'-6.363.,#jS.'!,#D34623-"+#T-6?&2"#>49%52/"#{"0"#b,:'4,!C'#'6/=ls#

R$ 591,8 milhões em reformas de estruturas já existentes (Complexo do Mara-

canã, Riocentro etc.); e R$ 31,6 milhões em estruturas temporárias. No total, 

quase R$ 1,5 bilhão foram investidos em infraestrutura em apenas uma cidade.

Z"#%,!3,4#&,-#.'/"%'!&,<W'-#'#&"-#.'@32-26"-#6;/!2/"-+#,#u28,#.'/"%'!&,#@3'#

"-#'-6?&2"-#6'!A,%+#!"#%9!2%"+#Q)#%24#,--'!6"-+#'#,@3'4'#@3'#.'/'7'.?#,#$!,4#

dos jogos deverá ter ao menos 60 mil. Em geral, os estádios atendem a esse nú-

mero minímo, mas, mesmo assim, serão necessários investimentos em reparos e 

na implantação de estacionamentos, sistemas de segurança, sinalização, vestiá-

rios e hospitais próximos, entre outros. Estima-se que esses investimentos sejam 

de R$ 10 bilhões e tenham origem pública e privada.

Embora o comitê da Copa exija estádios dedicados aos jogos de futebol, não per-

mitindo instalações de atletismo, por exemplo, esses espaços podem ser utilizados 

5,.,#"36.,-#$!,42&,&'-+#/"%"#'-5'6?/34"-#'#':'!6"-+#'#5"&'%#'-6,.#,--"/2,&"-#,#

teatros, cinemas, centros comerciais etc. A constituição de arenas multiuso favore-

/'#,#-3-6'!6,7242&,&'#$!,!/'2.,#&"#'%5.''!&2%'!6"+#6'!&"#'%#:2-6,#@3'#"#-'3#3-"#

-'#'-6'!&'#,"#4"!C"#&"#6'%5"#'#!0"#$/,#.'-6.26"#,"-#':'!6"-#836'7"49-62/"-=

S4;%#&2--"+#&'-&'#,#E"5,#&,#S4'%,!A,+#'%#())x+#,#u28,#.'/"%'!&,#,#2!2/2,-

62:,# -3-6'!6?:'4# !"# 5."C.,%,#q.''!#q",4+# !"# @3,4# -'# -3C'.'# ,# &'$!2<0"# &'# 

estádios verdes, o que implica, entre tantas medidas, a instalação de tecno-

logias que reduzam o consumo de água potável e melhorem a estocagem das 

?C3,-#[3:2,2-#5,.,#2..2C,<0"s#2!/'!62:"-#V#.'/2/4,C'%#&"#42X"s#&'-'!:"4:2%'!-

to de arquiteturas e aplicação de tecnologias que usem a energia de forma mais 

'$/2'!6's#'#'-69%34"#,"#3-"#&'#6.,!-5".6'-#/"4'62:"-#@3'#,5.'-'!6'%#'$/2H!/2,#

no uso de combustíveis.
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>36."-#2!:'-62%'!6"-#-'.0"#!'/'--?.2"-#!"#-'6".#'!'.C;62/"+#6,!6"#!,-#.'&'-#&'#

&2-6.2732<0"#&'#'!'.C2,#@3,!6"#!"# 8".!'/2%'!6"#&'#'4'6.2/2&,&'#5,.,#,6'!&'.#V#

elevação do consumo durante as partidas. É preciso assegurar que não haja apa-

gões como os que já ocorreram em oito das 12 cidades-sede do evento.

3) Transporte

Um grande fator crítico para as 12 cidades-sede e suas subsedes será a mobilidade 

pública. É importante, portanto, o desenvolvimento de um planejamento logístico 

dos meios de transporte, porque há a necessidade de atender os estádios com diver-

sos meios de transporte. Os estádios que não contam com acessos aos meios cole-

62:"-#j1!273-#'#%'6.1l#&':'.0"#-'#5.'"/35,.#'%#.'-'.:,.#'-5,<"#-3$/2'!6'%'!6'#

C.,!&'#5,.,#,6'!&'.#,"#[3X"#&'#,36"%G:'2-#'#V#&'%,!&,#5".#'-6,/2"!,%'!6"=

Dessa maneira, haverá a necessidade de investimentos na construção de linhas de 

%'6.1+#&'#/"..'&".'-#&'#1!273-#'#&'#'-6,/2"!,%'!6"+#/"%"#6,%7;%#5,.,#,#,%542,-

ção de aeroportos e para reformas dos meios de transporte interestaduais, rodo-

viários e ferroviários. Com o objetivo de realizar esses investimentos, o governo 

federal lançou no mês de janeiro de 2010 um programa de investimentos dentro do 

PAC, denominado PAC da Mobilidade Urbana. Esse programa conta com projetos 

que somam R$ 11,48 bilhões27 e prioriza os investimentos necessários para facili-

tar a mobilização das pessoas entre as cidades-sede, com a construção, a expansão 

'#,#.'8".%,#&'#42!A,-#."&":2?.2,-+#8'..":2?.2,-+#&'#%'6.1-#'#&'#,'."5".6"-+#,4;%#&'#

,&'@3,<0"#&'#Y"!,-#5".63?.2,-#,#$%#&'#5"--272426,.#,#:2!&,#&'#!,:2"-#6.,!-,64�!62-

cos que ajudarão na hospedagem dos turistas.

U%#&"-# 5.2!/25,2-# C,.C,4"-# !,# ?.',# &'# 6.,!-5".6'# '-6?# .'4,/2"!,&"# V# /,5,/2&,-

de dos aeroportos, sobretudo porque 90% do ingresso de estrangeiros no Brasil 

ocorrem pelos aeroportos internacionais do Galeão (RJ) e de Guarulhos (SP).28 

h--"#5.":"/,#"#/"!C'-62"!,%'!6"#!'--'-#,'."5".6"-#'#&2$/346,#"#'-/",%'!6"#&'--'#

contingente de pessoas para outras localidades regionais.

27  Fonte: <http://www.copa2014.org.br/noticias/2922/MINISTERIO+DEFINE+DATAS+PARA+PAC+DA+

MOBILIDADE+URBANA.html>.
28  Sinaenco (2009).
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A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) desenvolveu um es-

63&"#6;/!2/"#-"7.'#,-#!'/'--2&,&'-#&'#2!:'-62%'!6"-#!"-#,'."5".6"-#7.,-24'2."-#,#$%#

de adequá-los e, assim, evitar um novo apagão aéreo, como o ocorrido em 2007. A 

Tabela 12 apresenta o volume de investimentos aeroportuários necessários.

_SMTaS#P(e#BLTFhNg>#IT#hZFTN_hDTZ_>N#STL>B>L_UOLh>N#BSLS#S#E>BS#IT#()Py#jTD#Lz#DhabvTNl

Aeroporto UF
Necessidade de investimentos 2009-2013

PAC Demais investimentos Total

Aeroporto Internacional Tancredo Neves MG 12,13 380,03 392,16

Aeroporto de Belo Horizonte MG 0,00 5,08 5,08

Aeroporto Internacional de Brasília DF 161,79 501,53 663,32

Aeroporto Internacional Marechal Rondon MT 30,90 54,36 85,26

Aeroporto Internacional Afonso Pena PR 40,00 40,84 80,84

Aeroporto Internacional Pinto Martins CE 70,70 208,36 279,06

Aeroporto Internacional Eduardo Gomes AM 1,35 237,18 238,53

Aeroporto São Gonçalo do Amarante RN 114,85 0,00 114,85

Aeroporto Internacional Salgado Filho RS 237,43 373,16 610,59

Aeroporto Internacional do Recife PE 10,00 23,00 33,00

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro RJ 171,90 612,15 784,05

Aeroporto Santos Dumont RJ 45,35 31,06 76,41

Aeroporto Internacional de Salvador BA 27,69 42,11 69,80

Aeroporto Internacional de Congonhas SP 20,82 269,50 290,32

Aeroporto Internacional de Garulhos SP 1.399,00 32,00 1.431,00

Aeroporto Internacional de Campinas SP 304,00 700,11 1.004,11

Total 2.647,91 3.510,47 6.158,38

Fonte: Infraero (2009).

Estimativas dos investimentos do setor de construção civil

Considerando a análise realizada, estimou-se que a perspectiva de investimento 

de 2010 a 2013 seria de R$ R$ 1 trilhão, que representa um aumento de 28% 

com relação aos dados do investimento do setor de construção civil no período de 

())\#,#())*#jLz#*Q\=\]P#%24AW'-+#-'!&"#Lz#Qy(=\*y#%24AW'-#5,.,#'&2$/,<W'-#'# 

R$ 492.987 milhões para construção pesada). Pode ser observada, na Tabela 13, a 

':"43<0"#,!3,4#5".#-37-'6".#&'#'&2$/,<W'-#'#&'#/"!-6.3<0"#5'-,&,=
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_SMTaS#PQe#hZFTN_hDTZ_>N#BLTFhN_>N#IT#()P)#S#()PQ#jTD#Lz#DhabvTNl

 2010 2011 2012 2013 Investimento
2010-2013

Edificações 101.138 114.041 122.718 126.632 464.529 

Construção pesada 135.467 148.627 157.660 161.393 603.147 

Construção civil 236.605 262.669 280.378 288.025 1.067.676 

Fonte: Elaboração própria.

O exercício realizado considerou os programas de governo vigentes em 2010, mas 

'X2-6'%#&'-,$"-#@3'#5"&'%#,46'.,.#'--,#5.':2-0"+#/"!8".%'#-'.?#%"-6.,&"#!,#5.G-

X2%,#-'<0"+#,4;%#&"-#!":"-#2!:'-62%'!6"-#`?#,!3!/2,&"-#5,.,#"#BSEJ(+#@3'#5.':H#

a conclusão de projetos já iniciados no PAC-1 e acrescenta novos projetos. A pre-

:2-0"#5.'42%2!,.#&"#BSEJ(#;#&'#Lz#t\*+t#724AW'-+#&'#()PP#,#()Py+#:,4".#@3'#2!/432#

R$ 278 bilhões para o Programa Minha Casa, Minha Vida.

DESAFIOS PARA OS PRÓXIMOS ANOS

Como a expansão da indústria de construção civil depende, em grande escala, da 

chamada construção industrializada, deveria ser incentivada a difusão em massa 

&'--,#6'/!"4"C2,+#5.2!/25,4%'!6'#5,.,#.'&3Y2.#"#&;$/26#A,726,/2"!,4+#@3'#/'.6,-

mente auxiliará o cumprimento das obrigações com os eventos esportivos. O 

direcionamento da oferta para esse segmento viria suprir uma necessidade pre-

%'!6'#&"#%'./,&"+#4':,!&"#V#.'&3<0"#&'#/3-6"-#'#5.,Y"-#'#,--'C3.,!&"#C,.,!62,#

'#.,52&'Y#&'#'!6.'C,=#T--,#-"43<0"#&'5'!&'#&'#,3%'!6"#&'#$!,!/2,%'!6"+#@3'+#

'%#C.,!&'#5,.6'+# &':'# -'.#5p742/"#5,.,# '&2$/,<0"# .'-2&'!/2,4+# 5.2!/25,4%'!6'#

5,.,#5"534,<0"#&'#7,2X,#.'!&,+#'#5.2:,&"#5,.,#'&2$/,<0"#/"%'./2,4=

S#-'C32.+#-0"#&'6,4A,&"-#"-#&'-,$"-#@3'#&':'%#-'.#:'!/2&"-#5,.,#@3'#-'#5"--,#

alcançar a construção industrial.
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Tecnologia

>#'4':,&"#&;82/26#A,726,/2"!,4#.'@3'.#.,&2/,4#,46'.,<0"#!"#5,&.0"#/"!-6.362:"+#

assim como a necessidade de cumprir prazos dos investimentos previstos da 

E"5,#'#&"-#{"C"-#>49%52/"-+#/"!-2&'.,!&"#6,%7;%#,#!'/'--2&,&'#&'#,6'!&'.#

,#/.26;.2"-#,%72'!6,2-=#S#-"43<0"#@3'#'-6?#-'!&"#,5"!6,&,#;#,#5."%"<0"#&,#

construção industrializada em massa, que implicaria padronização de produ-

tos e processos. Essa inovação aumenta a produtividade e reduz perdas, de 

%"&"#,#7,.,6',.#,-#'&282/,<W'-#'#,C242Y,.#,-#"7.,-=#E"!63&"+#;#3%#'!".%'#&'-

safio, como foi mostrado em Monteiro Filha et al. (2009), que exige mudan-

<,-# '%#!".%,-# 6;/!2/,-+# .'".C,!2Y,<0"#&,# /,&'2,# 5."&362:,# &,# /"!-6.3<0"+#

expansão e capacitação da mão de obra, principalmente a qualificada.

Z"#@3'# 6,!C'# 5.2!/25,4%'!6'# V# '&282/,<0"+# ,# !".%,62Y,<0"# 6;/!2/,# !"# 5,9-#

'-6?#7,-6,!6'#&'8,-,&,+#"#@3'+#-"%,&"#V#'X2-6H!/2,#&'#&28'.'!<,-#-2C!282/,62-

vas entre os códigos de obras municipais, dificulta a introdução de inovações, 

como a padronização e a industrialização do processo construtivo. É difícil 

"#'-6,7'4'/2%'!6"#&'#/.26;.2"-#!'/'--?.2"-#V#A"%"4"C,<0"+#V#,:,42,<0"#"3#V#

aprovação de produtos e processos construtivos inovadores. Existem no país 

5"3/,-#2!-62632<W'-#6;/!2/,-#,56,-#,#,:,42,.#,-#2!":,<W'-#'#,-#/'.6282/,<W'-=

A visão de futuro para 2023, desenvolvida no Estudo Prospectivo da Cons-

6.3<0"#E2:24# mEqTT# j())tln+# 82!,!/2,&"# 5'4,#SMIh+# !"# �%726"# &,#B"4962/,#

de Desenvolvimento Produtivo para a construção civil, coordenada pelo Mi-

!2-6;.2"#&"#I'-'!:"4:2%'!6"+#h!&p-6.2,#'#E"%;./2"#TX6'.2".#jDIhEl+#:2-,#,#

um setor com um processo construtivo industrializado, com todas as etapas 

do ciclo de vida do empreendimento integradas pelo uso de tecnologias da 

informação que possibilitam maior interoperabilidade.

O uso dessas tecnologias permite que os profissionais das etapas de plane-

jamento e de construção do empreendimento utilizem, de forma mais fácil, 

as informações disponíveis, aprimorando as análises de desempenho e de 

/3-6"-#'#,&'@3,!&"#"-#5,.�%'6."-#V-#'X2CH!/2,-#,%72'!6,2-=
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Essas exigências vêm assumindo relevância nesse setor por causa dos elevados 

impactos ambientais que são produzidos, seja no grande consumo de recursos 

naturais na etapa de construção, seja na criação de resíduos sólidos na última 

'6,5,+#@3'#;#,#&'#%,!36'!<0"#"3#&'%"42<0"#&"#'%5.''!&2%'!6"=#Z"#/"!6'X6"#

2!6'.!,/2"!,4+#`?#'X2-6'%#@3,6."#-2-6'%,-#&'#/'.62$/,<W'-+#&"2-#&"-#@3,2-#'-60"#

-'!&"#,&,56,&"-#5,.,#,-#/"!&2<W'-#7.,-24'2.,-+#@3,2-#-'`,%e#"#SdUS+#@3'#;#,#

,&,56,<0"#&"#bdT#8.,!/H-+#'#"#aTTI+#&'#".2C'%#'-6,&3!2&'!-'=#b?#6,%7;%#

2!2/2,62:,-#7.,-24'2.,-+#/"%"#,#/.2,<0"#&"#5."C.,%,#B."/'4#T&2$/,=

B,.,#,#/.2,<0"#&'#3%#5."/'--"#/"!-6.362:"#2!&3-6.2,42Y,&"+#;#!'/'--?.2"#@3'#

haja padronização dos materiais de construção. No entanto, a indústria de 

%,6'.2,2-#&'#/"!-6.3<0"#;#%326"#A'6'."CH!',#'#-'3-#5.2!/25,2-#/"%5.,&".'-#

estão inseridos nos segmentos de autoconstrução e autogestão, o que torna 

mais difícil a coordenação da cadeia produtiva dessa indústria.

>#&'-'!:"4:2%'!6"#6'/!"4GC2/"#6'%#6,%7;%#/"%"#C,.C,4"-#,#&2-5"!27242&,&'#

'#,#C'.,<0"#&'#%0"#&'#"7.,#@3,42$/,&,+#6,!6"#5,.,#5."%":'.#'--'#&'-'!:"4:2-

%'!6"#@3,!6"#5,.,#,6'!&'.#V-#!":,-#&'%,!&,-#5"-6'.2".'-+#A,`,#:2-6,#@3'#'--,-#

tecnologias promovem apenas a substituição parcial do trabalho, exigindo em 

/"!6.,5,.62&,#%,2".#@3,42$/,<0"#&"-#'%5.'C,&"-=#h--"#-'#,C.,:,#!"#-'C%'!6"#

&'#'&2$/,<0"+#6'!&"#'%#:2-6,#@3'#,-#'%5.'-,-#&'--'#-'C%'!6"#-0"#6.,&2/2"!,2-+#

com baixo nível de desenvolvimento e modernização, se comparadas a outros 

5,9-'-+#/"%"#L'2!"#U!2&"#'#T-6,&"-#U!2&"-#mEqTT#j())tln=

Financiamentos

E"%"#8"2#&26"#,!6'.2".%'!6'+#"#-'6".#&'#/"!-6.3<0"#/2:24#;#%326"#&'5'!&'!6'#

&'# /.;&26"+# 6,!6"# 5,.,# 5."&3Y2.# @3,!6"# 5,.,# :'!&'.=# T!6.'6,!6"+# !"# M.,-24+#

,# .,Y0"#'!6.'#,# -"%,#&"-# 82!,!/2,%'!6"-# 2%"7242?.2"-#'#"#BhM#;#,5."X2%,-

&,%'!6'#&'#(^+#'!@3,!6"#5,9-'-#/"%"#b"4,!&,+#T-5,!A,+#EA24'+#D;X2/"#'# 

Argentina apresentam as seguintes razões, respectivamente: 105%, 46%, 

P]^+#PP^#'#y^#mEqTT#j())tln=
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Z"#'!6,!6"+#/"%"#:2-6"#!"#q.?$/"#t+#"#.'/'!6'#/.'-/2%'!6"#&"-#$!,!/2,%'!6"-#

2%"7242?.2"-#'-6?#8".6'%'!6'#,6.'4,&"#,"#NMBT+#@3'#,5.'-'!6"3#6,%7;%#3%#/.'-/2-

%'!6"#&"#:,4".#%;&2"#&"#$!,!/2,%'!6"+#/"%"#5"&'#-'.#5'./'72&"#!"#q.?$/"#((= 

Segundo Monteiro Filha et al.#j())tl+#'--'#&,&"#%"-6.,#,#6'!&H!/2,#&'#$!,!/2,-

mento a imóveis mais caros, o que corrobora a explicação dada para o grande 

&;$/26#A,726,/2"!,4+#5.2!/25,4%'!6'#5,.,#,-#/4,--'-#&'#%'!".#.'!&,=

GRÁFICO 22: EVOLUÇÃO DO VALOR MÉDIO DOS FINANCIAMENTOS À AQUISIÇÃO DO SBPE
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Fonte: Banco Central do Brasil.

K#F,4".#,6;#"3637."#&'#())t=

I,&"#@3'#"#:"43%'#&'#.'/3.-"-#&2-5"!9:'2-#!0"#;#-3$/2'!6'#5,.,#5,&."!2Y,<0"#&'#

produtos e processos (desenvolvendo a construção industrializada), que seria uma 

-"43<0"#5,.,#.'-"4:'.#"#'4':,&"#&;$/26#A,726,/2"!,4#&"#5,9-+#3%,#5"4962/,#&'#$!,!-

/2,%'!6"#5"&'#-'.#&'$!2&".,#&'#3%#,42!A,%'!6"#&"-#2!6'.'--'-#,"#4"!C"#&,#/,&'2,#

&'#/"!-6.3<0"#/2:24=#B,.,#@3'#'--'#"7`'62:"#-'`,#,4/,!<,&"+#;#.'4':,!6'#@3'#-'#36242Y'#

"#,/'--"#,"#/.;&26"#/"%"#3%#2!/'!62:,&".#5,.,#@3'#/,&,#'4"#&,#/,&'2,#:'!A,#,#-'#2!-

6'.'--,.#5".#2!":,.#'#,6'!&'.#,#/.26;.2"-#%9!2%"-#'#':"4362:"-#&'#%'4A".2,#/"!69!3,=#

d3,!6"#,"#-'C%'!6"#&'#/"!-6.3<0"#5'-,&,+#,#'-/,--'Y#&'#/.;&26"#6,%7;%#-'#,5.'-'!6,#

como um fator de gargalo ao crescimento da construção. Em virtude da crise econômi-

/,#%3!&2,4+#"#/.;&26"#&'#8"!6'-#5.2:,&,-#6".!"3J-'#%,2-#.'-6.26"#'#%,2-#/3-6"-"=#
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Mercado

U%#&"-#5.2!/25,2-#&'-,$"-#5,.,#,#/"!-6.3<0"#/2:24#'-6?#,--"/2,&"#,"#,6'!&2%'!6"#

&,-#/4,--'-#&'#%'!".#.'!&,+#6'!&"#'%#:2-6,#@3'#/"!/'!6.,%#C.,!&'#5,.6'#&"#&;$/26#

habitacional, como pode ser observado na Tabela 14.

_SMTaS#Pye#IhN_LhMUhfg>#I>#IRuhEh_#bSMh_SEh>ZSa#MLSNhaThL>#B>L#uSh�S#IT#LTZIS# 
EM SALÁRIOS MÍNIMOS (SM) (EM %)

Faixa de 0 a 3 SM 90,9

Faixa de 3 a 6 SM 6,7

Faixa de 6 a 10 SM 2,4

Fonte: PNAD (2007).

>#BDEDF#62!A,#/"%"#3%#&"-#"7`'62:"-#.'&3Y2.#'%#Py^#"#&;$/26#A,726,/2"!,4=#

Contudo, com nove meses de vigência (37,5% do prazo total), foram contratadas 

apenas 220.428 unidades (22%), como pode ser visto na Tabela 15, que apresenta 

sua distribuição por faixa de renda. 

TABELA 15: DISTRIBUIÇÃO DAS MORADIAS PREVISTAS E REALIZADAS ATÉ DEZEMBRO DE 2009 POR FAIXA DE 
RENDA EM SALÁRIOS MÍNIMOS (SM)

Previsto Realizado até dez/09 Percentual realizado 
(em %)

Faixa de 0 a 3 SM 400.000 132.125 33,0

Faixa de 3 a 6 SM 400.000 71.071 17,8

Faixa de 6 a 10 SM 200.000 17.232 8,6

Total 1.000.000 220.428 22,0

Fontes: PMCMV e Agência Brasil.

N'C3!&"#"#T-63&"#B."-5'/62:"#5,.,#E"!-6.3<0"#E2:24#mEqTT#j())tln+#,#&'%,!&,#

potencial por unidades residenciais em 2008 foi estimada em cerca de 1.950 mil uni-

&,&'-#j'X/432!&"#"-#:,4".'-#&"#&;$/26#A,726,/2"!,4l+#'!@3,!6"#,#5."&3<0"#6"6,4+#/"!-

-2&'.,!&"#,@3'4,-#.'4,/2"!,&,-#V#,36"C'-60"#'#V#,36"/"!-6.3<0"+#,4/,!<"3#"#5,6,%,.# 
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de 1.100 mil unidades. Assim, 850 mil unidades demandadas não foram atendidas 

apenas no ano de 2008, o que exigiria um crescimento da oferta em torno de 77%.

S#&2-6.2732<0"#.'C2"!,4#&"#&;$/26#%"-6.,#,#!'/'--2&,&'#%,2".#&'#%".,&2,-#!,-#.'C2W'-#

Sudeste e Nordeste, conforme Tabela 16.

_SMTaS#Pxe#BTLETZ_USa#IT#IRuhEh_#bSMh_SEh>ZSa#IT#ESIS#LTqhg>

% do total

Região Norte 10,4

Região Nordeste 34,2

Região Centro-Oeste 7,0

Região Sudeste 37,2

Região Sul 11,2

Total 100

Fonte: PMCMV.

E"!/432J-'#@3'#"#BDEDF#%"-6.,J-'#4'!6"#'#2!-3$/2'!6'#5,.,#-35.2.#"#&;$/26#

habitacional brasileiro, tendo em vista que a distribuição das moradias previs-

6,-#!0"#-'C3'#!'/'--,.2,%'!6'#,#&2-6.2732<0"#&"#&;$/26#A,726,/2"!,4#@3,!6"#V#

renda. Assim, haverá espaço para expansão do mercado de construção civil, 

principalmente se as empresas dessa indústria se voltarem para esse nicho, 

com construção industrializada, em que o fator crítico de sucesso são as van-

6,C'!-#/"%5'6262:,-#'%#/3-6"-=#T!6.'6,!6"+#5,.,#5."&3<0"#'%#4,.C,#'-/,4,+#;#

2%5".6,!6'#"#,42!A,%'!6"#&'#6"&,#,#/,&'2,+#2!/432!&"J-'#6,%7;%#,#5,&."!2Y,-

ção de materiais de construção.
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Concorrência

Em decorrência da existência de subsetores dos quais fazem parte grandes 

'%5.'-,-+# "# 4':,!6,%'!6"# &"-# 5.2!/25,2-# &'-,82"-# /"%# .'4,<0"# V# /"!/".-

.H!/2,#&':'#6,%7;%#/"!-2&'.?J4"-#5".#-37-'6".+#5"2-+#'%7".,#5"--,%#,63,.#

tecnicamente tanto em construção pesada quanto em edificação, as grandes 

empresas mantêm-se nos seus subsetores, em face da especialização e da 

experiência acumulada nos diversos perfis dos mercados compradores. 

No subsetor de edificações, as empresas atuam em dois diferentes mer-

cados: edificação residencial e comercial. Em! edificação residencial, as 

empresas procuram obter o menor custo, tendo em vista que o produto 

final apresenta elevado valor. Contudo, têm, em geral, um banco de ter-

.'!"-# '# C,!A,%# 6,%7;%# /"%# ,# -3,# :,4".2Y,<0"# ,5G-# ,# /"!-6.3<0"# j43/."#

imobiliário). O preço e o financiamento são outros fatores importantes na  

concorrência entre empresas. As empresas que atuam no segmento resi-

&'!/2,4#,6'!&'%#%'./,&"-#&'#,46,+#7,2X,#'#%;&2,#.'!&,+#5"&'!&"#6,%7;%#

atender os de autogestão e de autoconstrução. No entanto, em geral, os 

autônomos atuam nesses dois últimos.

S#'&282/,<0"#5,.,#,-#8,2X,-#&'#%;&2,#,#,46,#.'!&,#6'%+#'%#C'.,4+#/"%"#.'C2-

me de construção a chamada construção imobiliária, e as maiores empresas 

&'5'!&'%#&'#82!,!/2,%'!6"#&'#7,!/"-#5p742/"-=#Z'--'#-'!62&"+#"#&'-,82"#;#

focar a concorrência na diferenciação por qualidade com preocupação am-

biental, alterando a concorrência que hoje existe, com base na capacidade de 

"76'!<0"#&'#/.;&26"=

># %,2".# C.35"# /"!/'!6.,&"# '%# /"!-6.3<0"# .'-2&'!/2,4# ;# "# E�.'4,# M.,Y24# 

L',46�+#@3'#,6'!&'#6,%7;%#"#%'./,&"#&'#%;&2,#'#7,2X,#.'!&,#'#'-6?#5.'-'!6'#

'%#6.H-#"36."-#5,9-'-=#>36.,-#C.,!&'-#'%5.'-,-#6,%7;%#,63,%#!'--'-#%'.-

cados. Esse segmento está crescendo com o aumento de participação estran-

geira nas empresas brasileiras, o que provavelmente reduz a dependência por 

/.;&26"#5p742/"=
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TABELA 17: CAPTAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DAS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Empresa Volume  
primário (R$)

Volume  
secundário (R$)

Volume  
total (R$)

Participação 
estrangeira  

(em %)

Cyrela Realty       629.175.000     273.000.000       902.175.000 72

Rossi Residencial       762.500.000     250.000.000    1.012.500.000 80

Gafisa       494.394.000     432.594.750       926.988.750 72

Company       208.000.000       73.600.000       281.600.000 64

Cyrela Realty       728.650.000     109.297.500       837.947.500 75

Abyara       163.770.250                      -       163.770.250 83

Klabin Segall       360.573.750     166.773.750       527.347.500 65

Brascan Residencial       940.000.000     248.000.000    1.188.000.000 87

PDG Realty       432.263.062     216.131.538       648.394.600 84

Rodobens Imobiliária       448.500.000                      -       448.500.000 67

CC Des. Imob.       478.500.000       43.499.986       521.999.986 48

Tecnisa       590.652.257     200.650.827       791.303.084 59

Gafisa       487.811.792     683.493.174    1.171.304.966 93

Even       460.000.000                      -       460.000.000 53

JHSF Participações       432.400.000                      -       432.400.000 89

CR2       307.575.000                      -       307.575.000 0

Agra Incorporações       752.348.515       33.688.985       786.037.500 67

Inpar S.A.       756.000.000                      -       756.000.000 70

Eztec       542.145.813                      -       542.145.813 68

MRV    1.071.155.202     122.244.798    1.193.400.000 73

Trisul       330.281.050                      -       330.281.050 91

Tenda       603.000.000                      -       603.000.000 66

PDG Realty       575.000.000                      -       575.000.000 61

Helbor       251.832.053                      -       251.832.053 56

MRV       595.350.000     126.787.500       722.137.500 70

Rossi Residencial       928.125.000                      -       928.125.000 73

PDG Realty       784.000.000     274.400.000    1.058.400.000 73

Brookfield       562.700.000     102.000.000       664.700.000 43

Cyrela Realty    1.182.500.000                      -    1.182.500.000 72

Direcional       273.999.999                      -       273.999.999 64

Inpar S.A.       246.400.000                      -       246.400.000 N/D

PDG Realty                        -  1.407.731.717    1.407.731.717 N/D

Fonte: Bovespa.
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S4;%#&2--"+#,-#'%5.'-,-#@3'#,63,%#'%#'&2$/,<W'-#5,.,#7,2X,#.'!&,#'#comerciais, 

por adotarem o regime de construção por contrato, têm como fator crítico custos e 

5.,Y"-+#.'-5'/62:,%'!6'=#E"%"#"#43/."#2%"7242?.2"#;#7,2X"#!'--'#%'./,&"+#,#2!":,-

ção da introdução em massa de construção do tipo industrializada seria interessante 

para esses segmentos, pois assim poderiam auferir um lucro produtivo maior.

No subsetor de construção pesada, observa-se a existência de grandes grupos eco-

!1%2/"-#@3'#,63,%#!"#%'./,&"#2!6'.!,/2"!,4#'#6,%7;%#,--3%'%#,-#,62:2&,&'-#&'#

gerenciamento de contratos, com empresas subcontratadas, detentores de tecnolo-

gia, fabricantes de máquinas e equipamentos etc. Em geral, esses grandes grupos 

,5.'-'!6,%# 3%,# '-6.,6;C2,# &'# &2:'.-2$/,<0"# 5".#%'2"# &'# 83-0"# '# ,@32-2<0"# &'#

outros negócios.

S#/"!/"..H!/2,#!'--'#-37-'6".#;#,8'6,&,#6,%7;%#5'4"#.'4,/2"!,%'!6"#/"%#"-#&'6'!-

tores de tecnologia. As grandes empresas e os grandes grupos que atuam no mercado 

internacional são, com frequência, indicados pelo fato de terem relacionamento com 

o dono da tecnologia quando participam de concorrências e o fator qualidade for 

2%5".6,!6'=#D;&2,-#'#5'@3'!,-#'%5.'-,-#-0"+#'%#C'.,4+#-37/"!6.,6,&,-=

Atuam em construção pesada os grandes grupos econômicos do setor, que têm se 

concentrado nos mercados americano e africano. Os grupos Odebrecht, Camargo 

Corrêa e Andrade Gutierrez são concorrentes em muitos mercados externos. A 

Odebrecht atua em 17 países, a Camargo Corrêa, em 15 países, e a Andrade Gu-

tierrez, em 20 países.

I'#%"&"#C'.,4+#/"!63&"+#"-#6.H-#-37-'6".'-#'!8.'!6,%#&2$/34&,&'-#!,#"76'!<0"#&'#

/.;&26"+#'#"#7,.,6',%'!6"#&"#/3-6"#&'#/,526,4#;#"#5.2!/25,4#&'-,$"=#S#/,5,/2&,&'#

&'#,..,!`,.#$!,!/2,%'!6"#;#60"#2%5".6,!6'+#@3'#"76'.#8"!6'-#-3$/2'!6'-#/"!-62632#

'!".%'#&'-,$"#5,.,#"-#5,.62/25,!6'-#&'#3%,#/"!/"..H!/2,=#

S#5.G5.2,#A2-6G.2,#&,#/"!-6.3<0"#/2:24#7.,-24'2.,#&2Y#@3'+#/"%#,#&2$/34&,&'#&'#"7-

6'!<0"#&'#/.;&26"#'#/"%#"#,/2..,%'!6"#&,#/"!/"..H!/2,+#,#%,2".2,#&,-#/"!-6.36".,-#

6'%#&'#,&"6,.#!":,-#'-6.,6;C2,-+#/"%"#,#@3,42&,&'#'#,#'$/2H!/2,#&"#5."&36"#$!,4#

no processo produtivo.
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NOTAS CONCLUSIVAS

A ação dos governos foi decisiva para o enfrentamento da crise, que poderia ter 

sido desastrosa para a economia mundial e para a construção civil. Com relação ao 

Brasil, os efeitos dessa crise foram sentidos no setor em decorrência da redução do 

/.;&26"#5.2:,&"=#Z0"#-'#5"&'#'-@3'/'.#@3'+#'%7".,#,-#'%5.'-,-#6'!A,%#-'#%,!62-

&"#49@32&,-#'#.'!6?:'2-+#"#&;$/26#A,726,/2"!,4#'#&'#2!8.,'-6.363.,#,2!&,#;#'X5.'--2:"#

e o cumprimento das obrigações com os eventos esportivos demandará esforços 

para cumprir prazos.

No texto, mostrou-se que a expansão da indústria da construção civil depende, em 

C.,!&'#'-/,4,+#&,#/"!-6.3<0"#2!&3-6.2,42Y,&,=#T%7".,#,#,&"<0"#&'#!":"-#%;6"&"-#

construtivos em massa pudesse ser uma solução para esses problemas, para que 

essas questões fossem resolvidas de maneira sustentável, seria necessária a ado-

ção de planejamento urbano e políticas públicas adequadas. Seria evitada, dessa 

forma, a repetição da urbanização desordenada, que provoca ainda hoje um desen-

volvimento caótico em importantes cidades brasileiras.

E"%"#5.'%2--,#5,.,#,#'$/?/2,#'#,#'$/2H!/2,#&,#,&"<0"#&,#/"!-6.3<0"#2!&3-6.2,-

42Y,&,+# ;# .'4':,!6'# :'!/'.# "-# 2!p%'."-# &'-,$"-# @3'# -'# ,5.'-'!6,%=# B"&'%# -'.#

propostas as seguintes ações: 

,l#'%#8,-'#,!6'.2".#"3#5,.,4'4,+#,#-2%542$/,<0"#'#,#.'&3<0"#&"#,./,7"3<"#2!-6263/2"!,4s#

b) a racionalização das atividades construtivas e, nesse sentido, a busca pela arti-

culação da cadeia produtiva em nível nacional; 

c) a padronização, pelos fornecedores, dos materiais de construção;

d) a busca, em conjunto com os demais membros da cadeia, pelo aumento da 

competitividade do setor; 

'l#,#/"!-62632<0"#&'#5."C.,%,-#'%#4,.C,#'-/,4,#&'#8".%,<0"#'#@3,42$/,<0"#&'#%0"#

de obra; e 

8l# ,# &'-62!,<0"+# 5'4"# N2-6'%,# u2!,!/'2."#Z,/2"!,4+# &'#%"!6,!6'-# -2C!2$/,62:"-#

&'# .'/3.-"-# 5,.,# ,5"2,.# ,# %3&,!<,# '-6.363.,4# !"# -'6".+# $!,!/2,%'!6"-# 5,.,# ,# 
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'&2$/,<0"#.'-2&'!/2,4#&'#8"!6'-#5p742/,-+#5.2!/25,4%'!6'#5,.,#5"534,<0"#&'#7,2X,#

.'!&,+#'#&'#8"!6'-#5.2:,&,-+#5,.,#,#'&2$/,<0"#/"%'./2,4=#

As perspectivas de investimento são muito boas, uma vez adotadas as medidas 

,/2%,#'-5'/2$/,&,-=#S#'-62%,62:,#&'#2!:'-62%'!6"#&'#()P)#,#()PQ#-'.2,#&'#Lz#P#

trilhão, que representa um aumento de 28% com relação aos dados do investimen-

to do setor de construção civil no período de 2005 a 2008 (R$ 835.571 milhões). 

>-#2!:'-62%'!6"-#'%#'&2$/,<W'-+#&'#,/".&"#/"%#,#5."`'<0"#.',42Y,&,+#/A'C,.2,%#

a R$ 465 bilhões, e em construção pesada, R$ 603 bilhões.

O exercício realizado considerou os programas de governo vigentes em 2010, mas 

'X2-6'%#&'-,$"-#@3'#5"&'%#,46'.,.#'--,#5.':2-0"=#L'/'!6'%'!6'+# 8"2#,!3!/2,&"#

o PAC-2, que prevê a conclusão de projetos já iniciados do PAC-1 e acrescenta 

!":"-#5."`'6"-=#S#5.':2-0"#5.'42%2!,.#&"#BSEJ(#;#&'#Lz#t\*+t#724AW'-#&'#()PP#,#

2014, que inclui o Programa Minha Casa, Minha Vida.
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