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Prefácio

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
tem como missão promover o desenvolvimento do Brasil. Foi
criado em decorrência da visão dos formuladores dos anos 1950
de que a superação do subdesenvolvimento requeria a montagem
de um banco de desenvolvimento que garantisse a oferta de
recursos de longo prazo, em moeda nacional, para o financiamento
de projetos da indústria e da infra-estrutura.

Ao longo de mais de cinco décadas de existência, o Banco
desempenhou seu papel com uma rara combinação de rigor
técnico com criatividade. Essa combinação permitiu que os
desafios de cada ciclo de investimento fossem enfrentados com
novas formas de intervenção, que levassem em conta as mudanças
estruturais e de mercado em curso.

Desde 2004, o Brasil atravessa um novo ciclo de investi-
mento, o mais importante e mais amplo desde os anos 1970.
Trata-se de uma oportunidade ímpar para, depois de duas décadas
de baixo crescimento, o país voltar a trilhar o caminho do
desenvolvimento, reduzindo as diferenças acumuladas diante de
países ricos, em termos de renda per capita, participação nas
exportações mundiais, produtividade e desenvolvimento
tecnológico.

A experiência internacional – assim como a nacional –
mostra que o melhor caminho para se obter um crescimento
quantitativa e qualitativamente superior à média mundial é a
concentração entre as ações dos setores público e privado. No
caso do Brasil, o BNDES sempre foi um dos elos importantes
dessa parceria. As empresas brasileiras contam com o apoio do
Banco para a formação de suas decisões de investimento. É este o
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fator que explica o aumento da demanda por recursos do BNDES
nos últimos meses.

Nesse contexto, Visão do Desenvolvimento vem cumprindo
um papel estratégico de promover debate sobre os rumos e os
desafios do desenvolvimento brasileiro. Nos últimos 12 meses, o
Visão tratou de temas de grande importância para o Brasil, como:
mudanças na pauta de exportação; crescimento do emprego;
transformações em curso no mercado financeiro; a dimensão
regional do desenvolvimento social; e a relação entre investimento
e estrutura produtiva. Em particular, o Visão foi o primeiro veículo
a chamar a atenção para a dimensão e a amplitude do ciclo de
investimentos em curso.

A publicação foi resultado da iniciativa do meu antecessor
na Presidência do Banco, o atual Ministro da Fazenda, Guido
Mantega, que, no início de 2006, criou a Secretaria de Assuntos
Econômicos (SAE) com o propósito de estimular a reflexão sobre
questões relacionadas ao investimento e ao desenvolvimento
nacional. Em agosto último, a SAE deu lugar à Área de Pesquisa e
Acompanhamento Econômico (APE). A criação de uma nova Área
visa atribuir a essas atividades, entre as quais se destaca a
publicação do Visão, um caráter mais amplo e permanente na
estrutura do BNDES.

Luciano Coutinho
Presidente do BNDES
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Introdução

Ernani Teixeira Torres Filho
Fernando Pimentel Puga*

Este livro reúne os 23 números do Visão do Desenvolvimento,
lançados entre o início de dezembro de 2006 e o final de novembro
de 2007. Todos seguem um formato comum: tamanho curto e
linguagem acessível.

Como o próprio título já aponta, os trabalhos aqui reunidos
versam sobre temas atuais, relacionados ao desenvolvimento
econômico e social brasileiro. Tratam de questões variadas que
se estendem da métrica da situação social às tendências em curso
de transformação no mercado financeiro de longo prazo. Foi
preservada a redação original dos textos, salvo acertos de
formatação e eventuais retificações de informações.

O livro não segue a ordem cronológica de publicação dos
estudos. Os trabalhos foram agrupados em quatro blocos
temáticos: i) crédito e mercado financeiro; ii) estrutura produtiva
e comércio exterior; iii) emprego e situação social; iv) investimento.

O primeiro bloco reúne seis estudos sobre o mercado de
crédito e o sistema financeiro: a) Investimentos e o Mercado de
Capitais Brasileiro: A Transição para o Longo Prazo; b) Debêntures
Batem Recorde, Mas Emissões São Concentradas; c) Basiléia II –
Questões Pendentes que Interessam ao Brasil; d) Crédito Privado
Pode Chegar a 41% do PIB até 2009; e) Déficit Nominal Pode Ser
Zerado em até Dois Anos; e f) Queda no Custo Financeiro de
Empresas Abertas Deve Continuar.

Esse bloco mostra que o sistema financeiro brasileiro ainda
é focado no curto e curtíssimo prazo, o que pode ser explicado

* Respectivamente, superintendente da Área de Pesquisa e Acompanhamento
Econômico (APE) e assessor da Presidência do BNDES.
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como um resquício dos tempos de inflação elevada e volátil, com
a liquidez direcionada principalmente a ativos do setor público.
Parte substancial da atual expansão do mercado de debêntures
deve-se a operações de reestruturação de dívidas, fusões e aquisi-
ções e capital de giro – com pouco atendimento ao financiamento
de ativos fixos na indústria e na infra-estrutura.

No entanto, já são percebidos movimentos em direção à
mudança desse quadro. Observa-se uma forte expansão do
crédito, em especial a pessoas físicas (principalmente para a
compra de automóveis) e habitação. Os prazos dos empréstimos
estão sendo rapidamente alongados. Os valores transacionados
nos mercados de capitais crescem a taxas vertiginosas. Ao mesmo
tempo, houve uma expressiva melhoria nos indicadores de
rentabilidade e endividamento das empresas, acompanhada por
queda em seus custos de financiamento.

No segundo bloco estão cinco estudos que tratam da
estrutura produtiva e do comércio exterior brasileiro: a) A
Especialização do Brasil no Mapa das Exportações Mundiais; b)
Petróleo e Álcool Mudam a Pauta Exportadora Brasileira; c)
Aumento das Importações Não Gerou Desindustrialização; d)
Exportações Brasileiras Crescem com Mudança de Mercados; e
e) Crescimento Econômico: A Importância da Estrutura Produtiva
e da Tecnologia.

O ano de 2007 foi caracterizado por uma elevada entrada
líquida de divisas e por uma importante valorização cambial.
Nesse cenário, aumentaram as preocupações com o impacto que
essa trajetória poderia ter sobre a estrutura industrial e na pauta
comercial. O tema da desindustrialização foi tratado do ponto de
vista tanto das exportações e importações quanto – como se verá
no próximo bloco – do emprego regional. Ao mesmo tempo,
buscou-se apontar para o fato de que a “estrutura industrial” é
uma questão importante a ser abordada. Na comparação com o
Leste Asiático, observa-se que, nesses países, a maior participação
de setores intensivos em tecnologia está associada a maior
produtividade e crescimento.

O terceiro bloco reúne cinco estudos que tratam do emprego
e da situação social: a) Aumento do Emprego Contrasta com
Desindustrialização em SP e RJ; b) Estratégias Ambientais para o
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Desenvolvimento Brasileiro; c) BNDES Lança Índice de
Desenvolvimento Social; d) A Revitalização do Mercado de
Trabalho Brasileiro; e e) A Renda Foi o Fator de Desenvolvimento
em 2006.

Desde 1995, houve uma notável melhoria na maioria dos
indicadores sociais do Brasil. Os avanços foram expressivos nas
áreas de educação e saúde, com elevação da taxa de alfabetização;
da média de anos de estudo; da esperança de vida; e da cobertura
das redes de água e esgoto. Já a melhoria na renda (medida pelo
rendimento per capita) é um movimento que se observa somente
nos dois últimos anos. No que tange ao emprego, desde 2000,
nota-se um aumento na criação líquida de postos de trabalho,
com uma aceleração a partir de 2004.

Os indicadores sociais, contudo, mostram que ainda é
grande o espaço para melhoria dos índices de educação, saúde e
renda. O Nordeste foi a região que mais melhorou em termos de
desenvolvimento social, mas seus indicadores ainda estão bastante
aquém dos registrados no Sudeste. A intensificação dos
investimentos em coleta e tratamento de esgoto constitui uma
das trajetórias mais eficazes de aceleração do desenvolvimento
social brasileiro. O Brasil encontra-se em situação privilegiada
em termos de capacidade de promover seu desenvolvimento
econômico com sustentabilidade ambiental, por combinar
capacidade tecnológica desenvolvida, principalmente em
biocombustíveis, com vasta riqueza em termos de energias
renováveis. Cabe ao país aproveitar as oportunidades existentes.

Finalmente, o quarto bloco reúne sete estudos que abordam
o tema investimento: a) Por que o PAC Vai Aumentar o Investimento;
b) O Que Aconteceu com o Preço dos Investimentos no Brasil; c)
Os Bancos de Desenvolvimento e a Experiência Recente do
BNDES; d) A Nova Realidade do Investimento no Brasil; e) Alta
dos Investimentos na Indústria em 2008-2011 Pode Superar 12%
ao Ano; f) Energia Elétrica e Saneamento Puxam os Investimentos
na Infra-Estrutura em 2008-2011; e g) Os Investimentos Deverão
Crescer Mais de 10% ao ano entre 2008 e 2011.

O ano de 2007 foi pródigo em relação ao tema do
investimento no Brasil. Já em janeiro, o governo lançou o Programa
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de Aceleração do Crescimento (PAC), que veio ao encontro da
necessidade de acelerar os investimentos, especialmente em infra-
estrutura. Ainda no primeiro trimestre, o IBGE lançou novo Sistema
de Contas Nacionais, que, de um lado, mostrou que a economia
estava crescendo a uma taxa mais elevada, de outro, revelou maior
produtividade do investimento no país. A análise desse quadro
indica que o esforço das empresas brasileiras em investir em
máquinas e equipamentos está em linha com o comportamento
internacional e destaca a importância de serem aumentadas as
inversões em infra-estrutura. Os dados do Instituto, divulgados
ao longo do ano, mostraram uma forte expansão da Formação
Bruta de Capital Fixo (FBCF), confirmando expectativas favoráveis
para a economia.

O mapeamento dos investimentos para o período 2008-
2011 corrobora a expectativa de sustentação do crescimento da
FBCF a taxas reais superiores a 10% ao ano. Foram feitas
estimativas e identificaram-se projetos que somam mais de R$
1,2 trilhão nesses quatro anos. O cenário externo favorável tem
colaborado para a forte expansão nos montantes da indústria em
extrativa mineral e insumos básicos. O crescimento do mercado
interno, por sua vez, tem impulsionado os investimentos do setor
automotivo. Na área de infra-estrutura, os destaques são a
perspectiva de um forte ciclo de inversões em geração de energia
elétrica e saneamento.

Os autores deste livro são funcionários do BNDES, em sua
maioria, lotados na Área de Pesquisa e Acompanhamento
Econômico (APE). Os trabalhos contaram também com a
importante participação direta e indireta de outros técnicos da
instituição. Sem o apoio das Áreas Operacionais do Banco não
teria sido possível traçar o diagnóstico de que estávamos diante
de uma forte aceleração dos investimentos no país, o que veio a
ser fundamental para a compreensão das mudanças em curso na
economia. Cabe um agradecimento especial a toda a equipe de
Imprensa e de Editoração do BNDES, que, desde o início da
publicação do Visão do Desenvolvimento, tem sido fundamental
para o aperfeiçoamento e a divulgação dos estudos realizados.



Crédito e Mercado
Financeiro





13

Investimentos e o Mercado de
Capitais Brasileiro: A Transição
para o Longo Prazo*

Luciano G. Coutinho**
1º de novembro de 2007

Muitos economistas têm buscado explicar por que o siste-
ma financeiro brasileiro continua subdesenvolvido e pouco pro-
fundo mais de dez anos após a implementação do Plano Real,
em julho de 1994.

Com efeito, o mercado financeiro brasileiro persiste focado
nos curto e curtíssimo prazos – um resquício dos tempos de in-
flação elevada e altamente volátil –, com liquidez relativamente
concentrada em poucos ativos e especializado em financiar o
setor público. Desse modo, “longo prazo”, no mercado finan-
ceiro brasileiro, ainda é sinônimo de um ano ou um pouco mais
que isso, o que constitui claramente uma anomalia, especial-
mente do ponto de vista das decisões de investimento de empre-
sas e famílias. Ademais, o desenvolvimento das novas modali-
dades de divisão de riscos e instrumentos de hedge – derivativos,
especialmente – permanece relativamente truncado, quando
comparado ao estágio já alcançado em outras economias em
desenvolvimento.

Essa situação reflete uma estabilização macroeconômica
ainda em processo recente de consolidação. Entendemos por es-
tabilização a obtenção, de forma sustentada, de taxas de inflação
baixas, pouco voláteis e razoavelmente previsíveis (esta última
característica está intimamente relacionada às duas anteriores).

* Este informe é parte de um artigo realizado em co-autoria com Bráulio Lima
Borges, a ser publicado em 2007 pela Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).
** Presidente do BNDES.
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É possível demonstrar que esses requisitos somente foram
alcançados pela economia a partir de meados de 2005. Até en-
tão, a incerteza inflacionária ainda era muito elevada, como
decorrência da grande vulnerabilidade externa da economia. O
principal reflexo dessa situação era uma taxa de câmbio nominal
extremamente suscetível a mudanças no humor nos mercados,
com impactos desestabilizadores sobre a inflação doméstica.

Isso pode ser depreendido a partir da comparação entre as
taxas de juros reais esperadas, ou ex-ante, e as efetivas, ou ex-post,
no mercado financeiro doméstico no período 2000-2005.1 Em
média, o juro real ex-post  foi 2,2 pontos percentuais inferior ao ex-

ante. Além disso, foram pouquíssimos os períodos em que a taxa
ex-post superou a taxa ex-ante (como pode ser visto no Gráfico 1).

1 Os dados de expectativa de inflação para os próximos 12 meses somente
passaram a ser coletados pelo Banco Central (BC) a partir de novembro de
2001. Desse modo, foi construída uma série de expectativas para os próximos
12 meses, para o período de janeiro de 2000 a outubro de 2001, a partir das
projeções coletadas pelo BC para a inflação no ano-calendário e dos fatores
sazonais do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Fontes: Andima e Banco Central do Brasil.

Gráfico 1
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Essa “frustração” quase que sistemática de juros reais ex-

ante decorreu basicamente de surpresas inflacionárias desfavo-
ráveis, produzindo inflação mais alta do que se esperava. Tais
surpresas foram decorrentes de movimentos não antecipados de
acentuada depreciação cambial nominal, em um contexto no
qual a economia brasileira ainda apresentava elevada vulnera-
bilidade em suas contas externas2 (ver Tabela 1).

2 Alguns poderiam apontar que, em 2004, a principal razão para a “surpresa”
inflacionária poderia ter sido o expressivo choque internacional de preços de
várias commodities (como metais e petróleo), o superaquecimento da econo-
mia doméstica e, até mesmo, o “choque” tributário com o início da cobrança
da Cofins sobre as importações em maio daquele ano. Não obstante, a mera
expectativa de que o Federal Reserve nos Estados Unidos voltaria a elevar a
Fed Funds Rate, depois de mais de seis meses com ela parada em 1% ao ano,
foi suficiente para que o Real sofresse uma depreciação nominal de quase 9%
entre fevereiro e maio daquele ano. Assim, caso a percepção de risco da eco-
nomia brasileira fosse menor, a trajetória de apreciação da taxa de câmbio que
vinha sendo observada desde o início de 2003 não teria sido interrompida,
compensando, assim, os vários choques desfavoráveis sobre a inflação, e não
os exacerbando.

Tabela 1

Indicadores de Solvência Externa

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(p)

Conta corrente/PIB (%)
Brasil (a) -3,8 -4,2 -1,5 0,8 1,8 1,6 1,2 0,9
Outros emergentes (b) 2,0 1,5 1,8 2,3 1,7 2,7 2,1 0,6

Reservas/Dívida externa (%)
Brasil (a) 15,2 17,1 18 22,9 26,3 31,7 50,8 103,4
Outros emergentes (b) 37,7 43,3 51,4 63,4 75,5 87 99,8 104,8

Dívida externa/Exportações
Brasil (a) 3,9 3,6 3,5 2,9 2,1 1,4 1,2 1,1
Outros emergentes (b) 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7

Dívida externa/PIB
Brasil (a) 33,7 37,9 41,7 38,9 30,3 19,2 15,8 13,2
Outros emergentes (b) 35,4 34,8 34,8 34,1 31,2 27,6 25,4 23,3

Fontes: BCB e JP Morgan, estimativas e projeções da LCA.
(a) Já considera o PIB com nova metodologia, divulgado pelo IBGE em março de 2007.
(b) Média simples dos indicadores de México, Venezuela, Coréia do Sul, Índia, China, Turquia,
Rússia, Polônia e África do Sul.
(p) Projeção.
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A partir do final de 2004, as expectativas de inflação pas-
saram a ser sistematicamente menores que a inflação observa-
da. Nesse quadro, é importante destacar que 2005 foi o primeiro
ano em que uma meta de inflação estabelecida quase dois anos
e meio antes foi cumprida. Esse feito se repetiu em 2006 e pode
ser considerado como um evento quase certo também em 2007
(ver Tabela 2). Isso constitui um forte indício de que o marco da
estabilidade macroeconômica brasileira deve ser estabelecido
apenas a partir de 2005/2006, como resultado do robustecimento
da posição externa do país, com conseqüente redução da
volatilidade da taxa de câmbio (ver Tabela 1, novamente).

Tabela 2

Metas de Inflação

Ano da Inflação
publicação Ano de Centro da meta –

Intervalo de tolerância
efetivamente

da resolução referência IPCA, em %* em pontos
observada,

do CMN
percentuais*

em %

1999 1999 8,0 +/–2,0 8,9
1999 2000 6,0 +/–2,0 6,0
1999 2001 4,0 +/–2,0 7,7
2000 2002 3,5 +/–2,0 12,5
2001 2003 3,3 +/–2,0 9,3
2002 2004 3,8 +/–2,5 7,6
2003 2005 4,5 +/–2,5 5,7
2004 2006 4,5 +/–2,0 3,1

Fonte: BC.
*Correspondem aos primeiros valores estabelecidos pelo CMN.

Em razão do fortalecimento de seus fundamentos macro-
econômicos, o Brasil está muito próximo do grau de investi-
mento. Como apontado por Garcia e Salomão (2006), a obten-
ção do investment grade junto às agências classificadoras de
risco foi um importante ingrediente para o desenvolvimento
financeiro em economias emergentes que passaram por um pro-
cesso de “construção” dos alicerces da estabilidade
macroeconômica semelhante àquele pelo qual o Brasil vem
passando nos últimos anos.

Aliás, a obtenção do investment grade (e também a imi-
nência da sua consecução) não poderia vir em melhor momen-
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to, do ponto de vista do desenvolvimento financeiro brasileiro,
especialmente do mercado de capitais. Como apontado por
Caballero (2006), o mundo hoje vive um ciclo de “déficit” de
ativos financeiros, isto é, a oferta de ativos confiáveis (ou seja,
de baixo risco) não tem sido suficiente para atender à forte e
crescente demanda por reserva de valor (alavancada por endivi-
damento) por parte das famílias, das empresas, dos governos (prin-
cipalmente emergentes asiáticos e exportadores de petróleo), das
empresas de seguro (inclusive fundos de pensão) e por parte de
outros intermediários financeiros em geral.

Essa demanda “insatisfeita” por ativos financeiros em es-
cala global – característica de um ciclo vigoroso de acumulação
financeira – poderia ser aproveitada para acelerar o desenvolvi-
mento do mercado de capitais doméstico. Cabe à política eco-
nômica zelar para que o acesso facilitado a fontes de recursos
externos de longo prazo atue como fator de estímulo, e não de
inibição, ao desenvolvimento de fontes domésticas adequadas
ao financiamento de longo prazo – papel, por excelência, dos
fundos de pensão e seguradoras.

As Perspectivas São Promissoras

Dois fatores estão impulsionando a queda da taxa de juros
real de médio e longo prazos brasileira para cerca de 4,5% a
5,5% a.a. nos próximos anos.3 De um lado, está a forte queda do
risco soberano, medido pelo EMBI+, que passou de cerca de
420 pontos-base em janeiro de 2005 para cerca de 150 pontos-
base em junho de 2007, refletindo primordialmente o fortaleci-

3 Em uma pequena economia aberta com mobilidade perfeita de capitais, a
teoria econômica estabelece que a taxa de juros real de médio e longo prazos
doméstica deve ser aproximadamente igual à taxa de juros real internacional
livre-de-risco de maturidade semelhante acrescida da expectativa de depreci-
ação da taxa de câmbio real e efetiva doméstica e do risco-país (identidade
conhecida como paridade real de juros). Os parâmetros utilizados na conta
apresentada acima foram: juro real internacional de 2% a 3% a.a. e risco-país
em torno de 150 pontos-base. Acrescentamos, de maneira arbitrária, cerca de
1 ponto percentual às taxas obtidas no exercício acima tendo em vista o fato
de que a mobilidade de capitais, no mundo real, é imperfeita.
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mento expressivo das contas externas. De outro, existe a expec-
tativa de uma taxa de câmbio real e efetiva relativamente estável
no médio e longo prazos, indicando que a taxa de juros real de
médio e longo prazos brasileira tem espaço para chegar a cerca
de 4,5% a 5,5% a.a. nos próximos anos. De fato, de alguns me-
ses para cá o Tesouro Nacional já tem conseguido emitir papéis
de longo prazo denominados em reais com juros nominais abai-
xo de 9%.

Se essa perspectiva de juros substancialmente mais baixos
se confirmar, a dinâmica do endividamento interno pode evoluir
de forma mais favorável, ainda que não seja efetuado um esfor-
ço fiscal adicional. Apesar de continuar entre os mais altos no
mundo, o juro real brasileiro já mostrou expressivo recuo desde
meados de 2006 e deverá seguir caindo em 2007 e nos anos
seguintes. Isso deverá fazer com que o encargo anual com o
pagamento de juros sobre a dívida pública se reduza para cerca
de 5% do PIB ainda em 2007, contra 6,9% em 2006 e cerca de
7% entre 1998 e 2006, e para cerca de 3,5% a 4% do PIB em
2008 e 2009, respectivamente. Isso significa que, mantido um
superávit primário de 3,3% do PIB para o setor público consoli-
dado não-financeiro (o que equivaleria a 3,75%, considerando
o PIB com a antiga metodologia), o déficit nominal brasileiro
deverá ser de aproximadamente 2% do PIB em 2007.

Nos anos seguintes, tende a se aproximar de zero, inter-
rompendo e mesmo revertendo a tendência de alta da dívida
mobiliária interna. Em outras palavras, a significativa redução
da velocidade de expansão da dívida mobiliária interna (num
contexto de juros cadentes e de crescimento mais firme do PIB)
vem abrindo espaço crescente para o desenvolvimento do cré-
dito privado e do mercado de capitais.

De fato, a partir de 2004, é isso que vem ocorrendo. Des-
de então, o crédito bancário ao setor privado passou a crescer a
taxas elevadas – superiores, em média, a 20% a.a. Ao final de
2006, os saldos desses empréstimos atingiram 30% do PIB, seu
nível mais alto em uma década. Nesse mesmo período, o mer-
cado de capitais também se expandiu a taxas elevadas. Como se
observa no Gráfico 2, o valor dos lançamentos de títulos e valo-
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res mobiliários passou de R$ 24 bilhões, em 2004, para R$ 62
bilhões, em 2005, e atingiu R$ 110 bilhões ao final de 2006,
graças, principalmente, ao desempenho das debêntures, ações
e dos fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC).

Gráfico 2

Mercado de Capitais: Emissões Primárias a Preços Correntes

Fonte: CVM.

As perspectivas atuais de melhora das contas públicas,
especialmente no que toca ao endividamento interno, e da con-
tinuidade da redução da taxa de juros real já vêm implicando
uma melhoria sensível do perfil da dívida mobiliária doméstica,
como pode ser visto no Gráfico 3.

Por fim, a manutenção do controle fiscal e o impulso con-
tinuado ao desenvolvimento do sistema financeiro com juros cada
vez mais baixos, no contexto de uma posição externa robusta,
deverão atuar no sentido de reduzir a volatilidade do crescimento
econômico ao permitir a expansão de decisões privadas de in-
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real de juros de longo prazo, com redução concomitante dos
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prêmios de risco-país e desenvolvimento de uma estrutura a ter-
mo consistente, induzirá uma queda da taxa interna de retorno
requerida pelo investimento produtivo, alargando a fronteira de
possibilidades de inversão privada.

Conclusões

A estabilidade macroeconômica é indubitavelmente a prin-
cipal condição necessária, embora não suficiente, para o desen-
volvimento financeiro de uma economia periférica. Assim, a
robustez nas contas externas, a queda da relação dívida pública/
PIB, a inflação baixa e controlada e os juros em queda criaram,
nos últimos anos, as bases para a consolidação da estabilidade
macroeconômica. Em razão do fortalecimento de seus funda-
mentos macroeconômicos, o Brasil está muito próximo do grau
de investimento. Essa situação cria perspectivas promissoras para
o aprofundamento dos mercados de crédito e de capitais, ampli-
ando os instrumentos de financiamento de longo prazo.

Gráfico 3

Indicadores de Solvência da Dívida Pública Imobiliária Interna

Fonte: STN e BCB.
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Mesmo assim, o sistema financeiro brasileiro ainda persis-
te focado nos curto e curtíssimo prazos (um resquício dos tem-
pos de inflação elevada e altamente volátil), com liquidez relati-
vamente concentrada em poucos ativos e especializado em
financiar o setor público. O mesmo acontece com os fundos de
pensão. Essa situação reflete o fato de a estabilização macroeco-
nômica brasileira estar em processo de consolidação.

Esse quadro tende, no entanto, a se alterar substantiva-
mente no futuro próximo. Se a perspectiva de juros substancial-
mente mais baixos se confirmar, a dinâmica do endividamento
interno pode evoluir de forma mais favorável, ainda que não
seja efetuado um esforço fiscal adicional. A redução da taxa real
de juros de longo prazo – com redução concomitante dos prê-
mios de risco-país e desenvolvimento de uma estrutura a termo
consistente – induzirá uma queda da taxa interna de retorno
requerida pelo investimento produtivo, alargando a fronteira de
possibilidades de inversão privada.

Nesse cenário, é provável que o Brasil atravesse, a exem-
plo do que já ocorre no resto do mundo, um ciclo de “déficit” de
ativos financeiros, ou seja, a oferta de ativos de baixo risco e a
taxa de retorno satisfatória não serão suficientes para atender à
forte e crescente demanda por reserva de valor. Essa demanda
crescente por ativos financeiros poderá ser direcionada para a
expansão do mercado de capitais doméstico.

Assim, um dos principais desafios do atual ciclo de desen-
volvimento financeiro é fortalecer o desenvolvimento do merca-
do, para que venha suprir, em maior escala, recursos de longa
maturidade para investimentos em ativos fixos. Para isso, no
entanto, é preciso que haja uma política consistente e persisten-
te de apoio à formação de mercados secundários mais profun-
dos e mais líquidos para os ativos financeiros. Esse desafio de-
manda uma atuação coordenada de várias instituições,
destacando-se a Comissão de Valores Mobiliários, a Bolsa de
Valores de São Paulo, o Ministério da Fazenda, o Banco Central,
o BNDES e os demais bancos federais, e, por último, mas de
grande importância, os grandes bancos privados que deveriam
perfazer proativamente o papel de market-makers.





23

Debêntures Batem Recorde, Mas
Emissões São Concentradas

André Albuquerque Sant’Anna*
24 de abril de 2007

Nas últimas décadas, os mercados de capitais, particularmen-
te nos países desenvolvidos, tornaram-se mecanismos relevantes
de financiamento de longo prazo das empresas. Vários fatores
contribuíram para isso, entre os quais podem ser destacados:
• as mudanças de natureza regulatória e a revolução nas tele-

comunicações;
• o aumento da liquidez global;
• as baixas taxas de juros internacionais; e
• a redução das margens de risco (spread) e a busca de ativos

mais rentáveis pelos investidores.

O Brasil, a partir de 2005, deixou de ser uma das exceções

a esse cenário mundial. Como se pode ver na Tabela 1, o nosso
mercado de capitais registrou, em 2006, os maiores valores de

emissões primárias de toda a sua história. Trata-se do segundo

2000 2.191 13.589 11.791 – 2.004 29.575

2001 1.952 21.874 7.598 – 1.951 33.375

2002 1.347 18.763 4.969 256 2.003 27.338

2003 270 6.196 2.496 1.806 1.469 12.237

2004 4.873 10.481 2.443 5.547 3.303 26.647

2005 4.502 42.844 2.714 8.574 4.908 63.542

2006 14.223 69.464 5.279 12.777 8.434 110.177

*Economista da Secretaria de Assuntos Econômicos (SAE/BNDES).
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ano consecutivo em que esses recordes são superados. De acor-

do com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foram lança-

dos R$ 110,2 bilhões em títulos privados de renda fixa e variá-
vel, um crescimento real de 74% frente ao ano anterior. Esse

dado é ainda mais significativo quando se tem em mente que os

R$ 63,5 bilhões emitidos em 2005 já representavam um salto de
138% frente a 2004.

Além da elevada taxa de crescimento, uma segunda

característica do mercado de capitais em 2006 foi o fato de sua
expansão ter sido um fenômeno geral, afetando todos os

segmentos supervisionados pela CVM. Em 2005, o crescimento

esteve centrado em debêntures e, em menor escala, nos Fundos
de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Mesmo assim,

as debêntures continuaram a se destacar como o principal

instrumento de captação. Basta ver que, em 2006, esse
segmento respondeu por 63% de todo o mercado de capitais, e

por 57% do crescimento verificado em todas as emissões

primárias.
Diante desse fato, esse número do Visão do Desenvol-

vimento centra-se na evolução recente do mercado de debêntu-

res. Serão analisadas as emissões registradas em 2006, sob a
ótica do financiamento de longo prazo das empresas brasileiras.

Uma das características marcantes do ano passado é a

elevada presença de lançamentos de empresas de leasing. Como
se pode ver no Gráfico 1, esse setor, depois de ter apresentado

um desempenho residual em 2003 e 2004, liderou as emissões

nos dois anos seguintes: R$ 31,5 bilhões, em 2005, e R$ 49,4
bilhões, em 2006, o que corresponde a 72,2% e 67,2% do total

de lançamentos, respectivamente.

Como os leasings mais importantes pertencem a conglo-
merados comandados pelos grandes bancos comerciais, as ca-

racterísticas dessas emissões obedecem a uma lógica de capta-

ção de recursos e a um cálculo de risco diferentes dos
lançamentos das demais empresas não-financeiras. Por esse

motivo, o restante deste informe centra-se no conjunto dos emis-

sores ex-leasing.
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O desempenho desse segmento do mercado de debêntures

foi significativo em 2005 e 2006. A preços de 2006, o volume de

lançamentos de 2005 – R$ 13,3 bilhões – foi 30% superior ao de
2004. Entretanto, em 2006, os registros somaram R$ 24,1 bilhões,

ou seja, houve um crescimento real de mais de 80%.

Para se traçar um panorama mais detalhado desse proces-
so, é necessário proceder a uma análise desses lançamentos com

base em indicadores como: a evolução da taxa de juros e da

rentabilidade; as características das emissões em termos de
atividade do emissor, tipo de garantia e prazo de vencimento; e

a evolução do mercado secundário.

Taxas de Juros e Rentabilidade

Como foi dito anteriormente, tem havido, nos últimos anos,
uma demanda crescente por debêntures, fruto da expansão geral

da liquidez e da busca por ativos que proporcionem maior

rentabilidade. Um indicador que comprova esse comportamento
é a relação entre a remuneração proposta pelos emissores e a

efetivamente aceita pelos compradores. Em muitos dos
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lançamentos recentes, as taxas propostas foram superiores às

apuradas.

Dentre outros fatores responsáveis por esse incremento na
demanda por títulos de dívida corporativa, merecem destaque: a

trajetória de queda das taxas básicas de juros, o estímulo fiscal a

alongamento de prazos dos fundos de investimento e, finalmente,
os esforços para conferir maior transparência ao mercado.

Com relação aos juros, o ano de 2006 foi caracterizado

pela queda contínua da taxa Selic, que se iniciou a 18% a.a. e
terminou a 13,25% a.a. As aplicações em debêntures contribuem

para a obtenção dessa maior rentabilidade, uma vez que seus

rendimentos são, em geral, superiores à taxa de depósitos
interbancários (DI). Por esse motivo, houve um acréscimo da

participação de debêntures nos ativos dos fundos de investimento,

passando de 3,93% para 4,62%, entre 2005 e 2006. Isto
representou uma demanda adicional de R$ 13,9 bilhões em 2006.

No que diz respeito ao estímulo fiscal, a Receita Federal

editou uma Instrução Normativa, em 30/12/2004, estabelecendo
uma diferenciação de tratamento entre os fundos de investimento

de curto e de longo prazo. Foi instituída uma vantagem tributária

à manutenção de carteiras com prazos médios superiores a 365
dias. Como as debêntures têm prazos bem superiores a um ano,

a demanda por esses títulos foi bastante beneficiada por esse

mecanismo. De dezembro de 2004 a dezembro de 2006, o valor
total aplicado em debêntures pelos fundos cresceu 155%.

Por fim, tem havido um esforço de padronização das re-

gras de emissões de debêntures, implementado por instituições
como CVM, Associação Nacional dos Bancos de Investimento

(Anbid) e Associação Nacional das Instituições do Mercado Finan-

ceiro (Andima). Esses esforços visam conferir maior transparên-
cia e mais segurança aos investidores, e, por conseguinte, maior

liquidez ao mercado.

Características das Emissões

A emissão de debêntures envolve custos elevados. Por isso,
na prática, apenas empresas de grande porte envolvidas em
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grandes emissões fazem uso desse tipo de captação. Como se

pode ver na Tabela 2, em 2006, somente 36 empresas não-leasing

emitiram debêntures. Apesar de esse número ser o maior desde
2000, não é muito superior à média alcançada nos anos

anteriores, particularmente se desconsiderarmos 2002 e 2003,

anos de crise.

2000 34 381 37%

2001 35 561 39%

2002 21 576 36%

2003 15 401 66%

2004 34 305 35%

2005 29 458 27%

2006 36 668 40%

Outra característica importante é a concentração das emis-
sões. No período em análise, as três maiores emissões responde-
ram por mais de um terço do valor total dos lançamentos anuais.
A exceção foi 2003, quando esse indicador chegou a dois terços,
em virtude da crise associada à eleição presidencial no ano ante-
rior. O dado de concentração para 2006, 40% do total, foi um
pouco superior à média dos anos anteriores, mas está em linha
com as características do mercado. Outro dado significativo é o
valor dos lançamentos. Em termos reais, a média de 2006, R$ 668
milhões, foi um pouco superior à do restante do período, mas não
chega a caracterizar uma mudança estrutural importante.

Tendo em vista o número restrito de participantes no mer-

cado, as emissões também são tradicionalmente concentradas

em alguns poucos setores: empresas de participações, de
mineração, de energia elétrica e de telecomunicações (Gráfico

2). Em 2006, chama a atenção o aumento da participação do

setor extrativo mineral, que respondeu por 23% do volume emi-
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tido, como conseqüência de um lançamento de R$ 5,5 bilhões
realizado pela Companhia Vale do Rio do Doce.

Com relação às garantias oferecidas, apenas 3,9% dos

valores lançados em 2006 estiveram associados às do tipo real
ou flutuante. Todo o restante – 96,1% – foi formado por

debêntures subordinadas ou quirografárias. Estas últimas

oferecem pouca segurança ao credor, uma vez que, na hipótese
de liquidação da emissora, estarão em posição inferior aos

detentores de garantias reais ou flutuantes, além de créditos

tributários e trabalhistas.
Portanto, ao aceitar esse tipo de garantia, um credor está

assumindo um risco mais alto e necessita ter mais confiança na

empresa emissora. O que vem acontecendo, todavia, é que as
emissoras preferem fazer uso desse tipo de garantia, uma vez

que não limitam o volume emitido. Com isso, podem captar

somas superiores às que seriam possíveis no caso de uso de, por
exemplo, garantia real. Entretanto, as debêntures quirografárias

ou subordinadas recentemente lançadas em geral oferecem

algum conforto adicional aos credores, na forma de obrigações
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que restringem, do ponto de vista financeiro, sua autonomia

decisória e estabelecem metas para alguns indicadores.

Os demandantes de debêntures mantêm uma postura de
baixa propensão a risco com relação ao indexador da taxa de

juros. Por essa razão, 95% das emissões em 2006 foram indexadas

à taxa de depósitos interbancários (DI). Duas são as principais
razões para esse comportamento: ainda há memória recente dos

choques de juros e há uma grande oferta de substitutivos próximos

– títulos públicos atrelados à taxa Selic que gozam de elevada
liquidez. Debêntures indexadas à DI são uma forma de minimizar

esses dois tipos de risco. Se houver choque de juros, como a

taxa DI acompanha a taxa Selic, não há perda de valor do título
para o tomador. Além disso, como pagam ligeiramente acima da

DI, esses títulos representam uma alternativa de rentabilidade

frente aos títulos públicos indexados à Selic, que contam com
maior liquidez e segurança. Embora seja interessante para o

comprador, a indexação à taxa DI torna esse tipo de

financiamento mais arriscado para investimentos de longo prazo,
já que o risco de variações da taxa de juros é integralmente

assumido pelo emissor.
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Da mesma forma que as taxas de juros, os prazos totais

das debêntures também refletem um perfil de demanda ainda

muito avesso a risco de rupturas no cenário macroeconômico,
mesmo quando trata da aceitação de dívidas privadas de um

número restrito de empresas com boa classificação de risco. Os

dados consolidados no Gráfico 3 corroboram essa realidade. Sem
se levar em conta as empresas de leasing, os prazos dos

lançamentos tenderam a encurtar ao longo do tempo. Enquanto

entre 2000 e 2002 a média foi de 7,8 anos, a partir de 2003, esse
mesmo indicador passou a ser de 5,8 anos, ou seja, houve um

encolhimento de dois anos.

Mercado Secundário

O mercado secundário de debêntures não tem

acompanhado a expansão recente das emissões primárias. De
acordo com a Andima, o volume diário transacionado nos

últimos quatorze meses foi inferior a R$ 70 milhões por dia.
Trata-se de um valor baixo, quando comparado ao de outros

mercados como, por exemplo, o de ações, que recentemente

chegou a alcançar R$ 4 bilhões por dia, e o da dívida pública,
que transacionou uma média de R$ 22,2 bilhões por dia, em

dezembro último.

O mais preocupante é que, entre 2000 e 2006, o estoque
de debêntures no mercado multiplicou-se por 7, passando de

R$ 21 bilhões para R$ 156 bilhões. Mesmo assim, não há sinais

de que a dimensão do mercado secundário tenha aumentado.
Isso significa dizer que os tomadores de debêntures de empresas

ex-leasing continuam a ser basicamente instituições encarteira-

doras desses títulos.

Conclusão

O mercado de capitais brasileiro está atravessando um
período de rápido crescimento. Em 2006, registraram-se recordes

de emissões primárias em praticamente todos os segmentos. Esse

desempenho está, em boa medida, relacionado à expansão da
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liquidez internacional e à trajetória de melhoria nas condições

externas da economia brasileira.

Em um cenário interno e externo de elevada liquidez e de
maior demanda por ativos mais rentáveis, os mercados de capitais

brasileiros e, em particular, o de debêntures encontraram

condições para apresentar, nos últimos dois anos, um salto em
termos de emissões primárias. As taxas de crescimento foram

excepcionais.

O aumento da escala não foi, no entanto, acompanhado
por uma mudança estrutural mais profunda no mercado. O

número de empresas emissoras continua restrito. A duration e o

prazo total das emissões, particularmente das empresas ex-
leasing, ainda são relativamente curtos. O mercado secundário,

por sua vez, não mostrou o mesmo vigor das operações primárias.

Essas características limitam atualmente a capacidade de as
debêntures atenderem às necessidades de financiamentos para

a constituição de ativos fixos na indústria e na infra-estrutura.

Mesmo assim, há alguns importantes sinais de avanços,
que podem se consolidar em mudanças mais estruturais, a

depender da trajetória do mercado de capitais no futuro próximo.

Nesse sentido, os ganhos em termos de auto-regulação e
padronização são significativos. A colocação realizada pelo

BNDES, através da BNDESPar, também mostra um potencial

importante de crescimento, particularmente junto aos investidores
pessoas físicas.

Ainda é cedo para afirmar que o mercado de debêntures

está diante de uma trajetória que o levará a ser em breve uma
alternativa consistente de financiamento a investimentos de prazo

mais longo, como os destinados a ativo fixo. A maior parte das

operações destina-se à reestruturação de dívidas, fusões e
aquisições, e capital de giro. Uma mudança mais profunda só

deverá, no entanto, se consolidar quando, em simultâneo, houver

uma alteração do perfil da dívida pública, com alongamento de
prazos e menor participação de títulos atrelados a taxas flutuantes.
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Basiléia ll – Questões Pendentes que
Interessam ao Brasil

Lavinia Barros de Castro*
9 de agosto de 2007

A regulação no sistema financeiro é justificada pela
necessidade de se evitar um “risco sistêmico”. Isso decorre do
fato de, diferentemente de outros setores da economia, a quebra
de um banco poder se propagar para outras instituições bancárias,
transformando em global um problema de origem particular.

O “contágio” ocorre através de dois mecanismos. A exis-
tência de uma ampla rede de empréstimos interbancários possi-
bilita que a insolvência de um banco comprometa outros. Esse
processo pode se estender de tal forma a colocar todo o sistema
bancário em risco. O segundo mecanismo decorre do fato de os
bancos operarem o sistema de pagamentos da economia. As-
sim, caso um banco vá à falência, seus depositantes (empresas e
famílias) não têm como saldar suas obrigações, o que faz com
que a crise se irradie para além do setor financeiro. Dessa forma,
no intuito de evitar as severas conseqüências sobre o nível de
atividade e de emprego, o regulador atua no nível bancário
individual – embora seu objetivo último seja evitar a crise
sistêmica.

A regulação bancária vem, nos últimos anos, sendo objeto
de sucessivas atualizações. Até recentemente, o grande esforço
das autoridades se restringia a controlar as reservas monetárias
que os bancos são obrigados a constituir para garantir seus
pagamentos. O objetivo era preservar a capacidade de essas ins-

*Economista da Secretaria de Assuntos Econômicos (SAE) do BNDES.
A autora agradece os comentários e as críticas de André Morandi.
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tituições honrarem os depósitos de seus clientes. Tradicional-
mente, portanto, a regulação financeira era uma questão restrita
a governos nacionais e possuía caráter eminentemente
prudencial, focada no risco de liquidez.1

A partir de 1988, esse cenário sofreu profundas transforma-
ções. Foi criado um marco regulatório internacional, conhecido
como “Acordo da Basiléia I”. Em lugar de focar a atuação no
risco de liquidez e na exigência de reservas, a preocupação
passou a ser a mitigação do risco de não-pagamento dos em-
préstimos (risco de crédito, ou default) e aumento do capital pró-
prio dos bancos. O regulador, em vez de limitar a capacidade de os
bancos realizarem empréstimos, passou a exigir maior comprome-
timento de seus acionistas com o gerenciamento da instituição.

Em 2001, foram enunciadas propostas de mudanças profun-
das no processo de regulação bancária formalizado em Basiléia I.
As inovações alteram tanto a noção de risco bancário como as for-
mas de relacionamento entre as autoridades reguladoras e o siste-
ma financeiro. Este informe tem por objetivo chamar a atenção para
algumas implicações dessa revisão para o Brasil.

Basiléia I – Um Marco na Regulação Bancária

Basiléia I foi concebido para ser aplicado a bancos inter-
nacionalmente ativos, sediados em países industrializados.
Embora a estabilidade do setor financeiro fosse em si um objetivo,
a preocupação central, particularmente do governo dos Estados
Unidos (EUA), era de nivelar as condições de competição de
seus bancos com instituições de outros países, especialmente os
bancos japoneses, que estavam submetidos a marcos regulatórios
menos restritivos.2  Essa diferença reduzia a capacidade de os
bancos americanos concorrerem em um mercado cada vez mais
globalizado.

1 Carvalho, Fernando Cardim. Inovação financeira e regulação prudencial: da
regulação da liquidez aos Acordos da Basiléia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2003.
2 Carvalho, F.C. idem.
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O acordo tornou-se, com o tempo, uma importante refe-
rência, seja para os países desenvolvidos, seja para aqueles em
desenvolvimento. Passou a ser aplicado a todos os bancos, in-
dependentemente de seu tamanho, das operações se darem ou
não no âmbito internacional, de serem instituições especializadas
em atividades de curto ou de longo prazo etc.

A principal característica de Basiléia I é sua natureza tutelar.
A regulação da atividade bancária passou a ser feita por meio de
uma regra baseada em uma razão entre o capital dos bancos e
seu “Ativo Ponderado pelo Risco” (APR). A ponderação do APR
é feita com base em categorias de risco preestabelecidas
internacionalmente, mas que podem ser adequadas conforme
determinação do regulador nacional. O quociente Capital-APR
deve, na recomendação internacional, ser de no mínimo 8%.
No Brasil, quando Basiléia I foi introduzido, em 1994, o
requerimento de capital era também de 8%, mas foi elevado
para 11%, a partir de 1997. Quanto maior esse requerimento,
menor a capacidade de os bancos ampliarem seu crédito – e,
portanto, em princípio, mais seguro torna-se o sistema.

Desde o início, o número reduzido de categorias de risco
estabelecido por Basiléia I se provou inadequado à ampla
diversidade das operações bancárias. Muitas vezes, o capital
exigido pelo regulador não refletia o real perfil do risco das
instituições. Além disso, o acordo implicava desvantagens com-
petitivas para os bancos, em relação a outras instituições
financeiras que podiam, com menor capital, realizar operações
semelhantes. Essas críticas levaram a alguns aperfeiçoamentos.

Em 1996, o acordo foi objeto de uma emenda, passando a
incluir, além do risco de crédito, o risco de mercado, ou seja,
aquele decorrente de variações dos preços das ações, títulos,
descasamentos entre taxas de câmbio etc.

Basiléia II – Incentivos para a Auto-regulação

O ponto central de Basiléia II é passar, definitivamente, de
uma estratégia de regulação tutelar para um método em que os
próprios bancos são incentivados a mensurar seus riscos e
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melhorar seus sistemas internos de controle. Há, implicitamen-
te, o reconhecimento de que, diante do elevado grau de inova-
ção financeira, qualquer tentativa de pré-classificar riscos tende
a se tornar rapidamente obsoleta. Algumas características do
acordo original, entretanto, permaneceram: o objetivo declara-
do de promover a segurança sistêmica e o foco nos bancos de
atuação internacional. O novo marco é mais abrangente quanto
ao tratamento dos riscos e mais atento à crescente sofisticação
dos mercados financeiros.3

Basiléia II sustenta-se sobre três “Pilares Básicos”: I)
Exigência de Capital; II) Inspeção Regulatória; e III) Disciplina
de Mercado. A Figura ilustra o novo formato da regulação
bancária.

Sinteticamente, as novidades são:
Pilar I: Exige dos bancos capital próprio para cobrir não só

os riscos de crédito e mercado, agora diferenciados em número
maior de categorias, mas também o risco operacional. Este
pretende reunir, em um único indicador, eventuais perdas
resultantes de erros ou falhas decorrentes de processos internos,
ação humana ou sistemas inadequados, ou, ainda, provenientes
de eventos externos (p. ex., pane elétrica). Para cada um desses
três riscos, Basiléia II permite tratamentos alternativos para
cômputo do capital regulatório, que vão desde o uso de categorias
de riscos fornecidas por Agências de Rating, até a permissão para
construção de modelos próprios dos bancos. Cabe, porém, ao
Banco Central julgar qual abordagem cada banco deverá seguir

3 Carvalho, F.C., op.cit.
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em cada um dos três riscos, bem como validar o modelo interno
dos bancos.4

Pilar II: A ação reguladora é ampliada por intermédio do
princípio da “Inspeção Regulatória”, que permite ao Banco Cen-
tral intervir, quando julgar necessário, na política de administra-
ção de riscos dos bancos. O objetivo maior é estabelecer um diá-
logo permanente entre regulados e o Banco Central.

Pilar III: Visa incentivar o desenvolvimento de um con-
junto de requisitos de transparência que propiciem a “disciplina
pelo mercado”. O objetivo é fomentar a padronização nos proce-
dimentos contábeis e na divulgação das informações. Do ponto
de vista analítico, incentiva o setor bancário a caminhar mais no
sentido da auto-regulação, sem prejuízo da regulação imposta
pelo governo.

Basiléia II: Problemas Apontados e Soluções Encontradas5

Basiléia II (2001) representa um grande avanço no trata-
mento dos riscos bancários. Entretanto, ao caminhar nessa dire-
ção, alguns problemas foram agravados. Em primeiro lugar, o
novo acordo, ao tornar possível diferenciar o risco entre as em-
presas devedoras, exacerbava a tendência à concentração do
crédito. As firmas de maior porte e mais consolidadas seriam
mais beneficiadas pelas mudanças propostas, em detrimento de
empresas de menor porte ou mais novas, com conseqüências

4 Para o risco de crédito, há três métodos disponíveis, chamados: padrão, em
que as categorias são fixas exogenamente por Agências de Rating ou Agências
de Crédito à Exportação; método dos ratings internos, em que o banco em
questão fornece as probabilidades de default, mas o Banco Central fornece a
fórmula de cálculo do capital; e rating interno avançado, que permite maior
liberdade no uso de modelos estatísticos pela própria instituição. O risco
operacional, de forma bastante semelhante, está disponível em três métodos:
básico, padrão e avançado. Por fim, o risco de mercado pode ser computado
no método padrão ou no método dos ratings internos.
5 Esta seção reproduz, de forma resumida, a discussão contida na Seção 5 do
trabalho de Zendron, P, e Sobreira, R.: “Implications of Basel II for the
Development Banks”, em Quem Controla o Sistema Financeiro?. Rio de Janei-
ro: Ibase, 2007.
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negativas para o emprego e para o desenvolvimento econômico
em geral. Para amenizar esse problema, já foi estabelecida uma
emenda a Basiléia II, em 2004, que dá tratamento diferenciado
às micro, pequenas e médias empresas (MPME), reduzindo os
requerimentos de capital em torno de 10%.

Uma segunda crítica a Basiléia II (2001) refere-se à maior
exigência de capital para créditos de longo prazo, baseada no
princípio geral de que essa modalidade de operações seria in-
trinsecamente mais arriscada. Estudo feito pelo Banco de De-
senvolvimento Alemão Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW –
(2001), mostrava que os requerimentos de capital para créditos
de longo prazo aumentariam de forma desproporcional ao ris-
co.6  Em conseqüência, a redução da oferta de créditos de longo
prazo, ao invés de contribuir para uma maior estabilidade do
sistema, tenderia a aumentar a instabilidade, além de prejudicar
o desenvolvimento econômico. Ao invés de atrair empresas ca-
pazes de pagar seus compromissos ao longo do tempo, os ban-
cos tenderiam a direcionar crédito para firmas com projetos de
retorno imediato e, possivelmente, de maior risco. No que se
refere ao desenvolvimento econômico, obras de infra-estrutura
e investimentos de alto valor agregado e elevado retorno social
seriam prejudicados.

A crítica contra o viés curto-prazista do acordo foi incor-
porada pelo Comitê da Basiléia, que criou, em 2006, a possibi-
lidade de as autoridades nacionais arbitrarem se os créditos de-
vem ou não ser classificados de acordo com o prazo, ou se devem
ter um tratamento uniforme. Essa flexibilização é importante, so-
bretudo para países como o Brasil – onde crédito bancário de
longo prazo, sobretudo na área de infra-estrutura, é essencial
para o crescimento econômico.

Em terceiro lugar, encontra-se o problema de o novo mar-
co regulatório, em virtude da possibilidade de os bancos de maior
porte desenvolverem modelos de rating que economizem cus-
tos, reforçar a tendência a concentração bancária. Para fazer

6 Citado em Zendron, P., e Sobreira, R. op.cit..
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frente a esse problema, alguns países buscaram soluções alter-
nativas. Por exemplo, esteve em estudo nos EUA a criação de
um Acordo de Basiléia IA, com o objetivo de criar um marco
intermediário que não prejudicasse tanto os bancos de menor
porte. Entretanto, a idéia foi abandonada e o FED recentemente
anunciou que esses bancos deverão adotar a abordagem “pa-
drão” prevista em Basiléia II. 7

Uma quarta crítica importante refere-se à natureza pró-
cíclica do novo acordo. De fato, em momentos de baixo cres-
cimento da economia, as probabilidades de default, bem como a
capacidade de recuperação dos créditos pelos bancos diminuem –
ao mesmo tempo em que as exigências de capital regulatório
estariam aumentando –, o que levaria a um aprofundamento da
recessão. Para contornar o viés pró-cíclico, foram feitas, igual-
mente, modificações no acordo original. Genericamente, essas
mudanças criam sobras de capital nos momentos de alta do ci-
clo, que servirão de colchão para a fase recessiva. O Banco Cen-
tral deverá exigir tratamento adequado à questão da pró-
ciclicidade nos bancos que estiverem autorizados a usar o modelo
interno avançado para risco de crédito.

Pelo exposto, vemos que Basiléia II tem sido aprimorado
nos últimos anos,  embora não se possa dizer que os problemas
estejam resolvidos.

Conclusões e Implicações para o Brasil

Basiléia II procura tratar os riscos bancários de uma forma
mais abrangente e atual. Fundamentalmente, há mais categorias
de risco do que existia previamente, e proporciona-se mais
flexibilidade de gestão por parte dos bancos. Em compensação,
para os setores da economia em que, reconhecidamente, o mer-
cado de crédito não opera de forma satisfatória – onde existem
falhas de mercado tais como a escassez relativa de crédito de
longo prazo e a baixa disponibilidade de recursos financeiros

7 Ver http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20070720a.htm.
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para as MPME –, as dificuldades aumentam. Mesmo conside-
rando as emendas realizadas ao acordo de 2001, os problemas
não estão sanados.

A questão do tratamento a ser dado para essas modalida-
des de crédito é uma questão fundamental para o Brasil. Um
recente estudo da Serasa, com base nos demonstrativos de cerca
de 43 mil empresas com faturamento de até R$ 4 milhões nos
setores da indústria, comércio e serviços, mostra diferenças sig-
nificativas no perfil das dívidas entre grandes e pequenas em-
presas, entre 2000 até o primeiro trimestre de 2006. No setor
industrial, onde o endividamento médio das MPME é o dobro
dos realizados nos setores de comércio e serviços, o
endividamento bancário médio é de 29%, nos últimos seis anos
– o que representa aproximadamente a metade do endividamento
das grandes empresas. Embora a situação venha melhorando,
impulsionada por políticas públicas que incentivam os bancos
privados a darem crédito a esse segmento e pelas novas linhas
de crédito destinadas pelo Banco do Brasil e pelo BNDES, a ques-
tão não pode ser negligenciada.

No que se refere ao tratamento para créditos de longo
prazo, o Banco Central deverá estar atento aos efeitos que
Basiléia II terá não apenas no setor bancário privado, mas
principalmente na atuação dos bancos de desenvolvimento.
No Brasil, o BNDES segue as regras de Basiléia I e é o grande
banco de crédito de longo prazo da economia. Enquanto o
prazo médio dos bancos girava em torno de sete meses em
2006, o do BNDES foi de 74 meses. É importante ter em mente
que, pela nossa longa história inflacionária, o mercado de
crédito privado ainda possui um viés curto-prazista (estimulado
por títulos públicos de liquidez diária e elevada rentabilidade).
Ainda que essa situação na margem esteja melhorando, esse é
um tema que merece especial atenção.

Um terceiro problema apontado desde o lançamento do
novo acordo é sua tendência a exacerbar a concentração bancária
– um movimento que já ocorre mundialmente. Não há ainda
solução clara para contornar esse viés. No Brasil, a concentra-
ção bancária vem aumentando nos últimos anos. Considerando
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8 Para o tema, ver Visão do Desenvolvimento nº 2.

104 bancos, os dez maiores bancos brasileiros concentraram
82,2% dos ativos, em dezembro de 2006.

Por fim, Basiléia II foi criticado por ser um marco que au-
menta o problema da pró-ciclicidade no mercado de crédito. A
solução proposta recentemente parece ter reduzido de forma sig-
nificativa essa questão, embora aprimoramentos ainda possam
ser feitos. A saída encontrada, porém, exacerba a prudência, au-
mentando os requerimentos de capital em períodos de expan-
são, para utilizá-los em períodos de baixa do ciclo. No caso do
Brasil, a solução proposta pode não ser a mais adequada, uma
vez que o sistema bancário não apresenta problemas visíveis de
fragilidade, mas se caracteriza pela baixa relação Crédito-PIB.8

A adoção dessas medidas poderia vir a comprometer o ritmo de
crescimento do crédito, que vem sendo um fator importante para
sustentar investimentos e empregos em diferentes setores, como:
imobiliário, investimento fixo etc.

Os problemas de acesso das micro e pequenas empresas
ao crédito – desde o tratamento a ser dado aos créditos de longo
prazo aliados a temas como a concentração bancária e o caráter
pró-cíclico do sistema – formam uma agenda importante de te-
mas a serem discutidos na implementação de Basiléia II, e cujas
soluções poderão ter profundas implicações econômicas e
sociais.
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Crédito Privado Pode Chegar a 41%
do PIB até 2009

André Albuquerque Sant’Anna
Ernani Teixeira Torres Filho
Marcelo Machado Nascimento*
27 de setembro de 2007

O desenvolvimento econômico guarda forte relação com a
magnitude do crédito. A maior disponibilidade de empréstimos
permite ampliar a demanda efetiva da economia e, conseqüen-
temente, acelerar a trajetória de crescimento da renda e do empre-
go. Graças ao acesso ao crédito, as famílias podem aumentar
seu consumo de bens duráveis ou investir em residências e na
aquisição de novos equipamentos para suas atividades econô-
micas. A maior disponibilidade de financiamentos de longo pra-
zo permite que as empresas se lancem em empreendimentos de
maior escala, o que, por sua vez, realimenta o processo de cres-
cimento econômico. De fato, em países com mercados de crédi-
to pouco desenvolvidos, a ampliação da capacidade produtiva
fica basicamente limitada ao autofinanciamento das empresas,
à capacidade de o governo disponibilizar fundos de longo prazo
e ao acesso ao mercado financeiro internacional.

O Gráfico 1 mostra, para um grupo de 39 países, a relação
entre os saldos dos empréstimos e o respectivo Produto Interno
Bruto (PIB). Percebe-se que esse percentual é significativamente
maior nos países mais ricos. Outra relação importante é a inten-
sificação do crédito frente ao PIB nos países que aceleram seu
crescimento.1

* Respectivamente, economista da Secretaria de Assuntos Econômicos (SAE) do
BNDES, economista e chefe da SAE/BNDES e assessor da Presidência do BNDES.
1 Outros fatores importantes na determinação do crédito são apontados por
Djankov, McLiesh e Shleifer. Private Credit in 129 Countries. Journal of Financial
Economics, May, 2007.
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No Brasil, o crédito ao setor privado apresenta duas carac-
terísticas marcantes, quando comparado a outros países. A pri-
meira delas é a de ser relativamente escasso. Segundo dados do
Banco Mundial, em 2005, o estoque de crédito no Brasil monta-
va a apenas 35% do PIB.2  Ainda que acima de outros países
latino-americanos, esse indicador é bem inferior ao observado
nas economias desenvolvidas e em economias em desenvolvi-
mento do Leste da Ásia – como Coréia do Sul, Malásia e Tailândia.

Outra característica peculiar do crédito no Brasil nos últi-
mos anos é sua volatilidade. O grau de flutuação do crédito bra-
sileiro na década de 1990 só é comparável ao de outros países
latino-americanos e do Leste Europeu. A contração do crédito
no Brasil foi tão forte, que a proporção entre o saldo das opera-

2 Cabe observar que os dados de crédito entre Banco Central do Brasil e Ban-
co Mundial são bastante distintos, em virtude de diferenças metodológicas na
apuração.

195

166

144

114
105

98 93

66 62
52

41
35

27 26
18 15 12

5

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

E
st

a
d
o
s

U
n
id

o
s

Ja
p
ã
o

In
g
la

te
rr

a
E

sp
a
n
h
a

Á
fr

ic
a

d
o

S
u
l

M
a
lá

si
a

C
h
in

a
A

le
m

a
n
h
a

A
u
st

rá
lia

C
o
ré

ia
d
o

S
u
l

Is
ra

e
l

F
ra

n
ça

Ta
ilâ

n
d
ia

C
h
ile

V
ie

tn
ã

K
u
w

a
it

M
a
rr

o
co

s
E

g
ito

H
u
n
g
ri
a

H
o
n
d
u
ra

s

Ín
d
ia

B
o
lív

ia

C
o
st

a
R

ic
a

B
ra

si
l

P
o
lô

n
ia

U
ru

g
u
a
i

T
u
rq

u
ia

R
ú
ss

ia
C

o
lô

m
b
ia

R
o
m

ê
n
ia

M
é
xi

co

P
a
ra

g
u
a
i

N
ig

é
ri
a

V
e
n
e
zu

e
la

A
rg

é
lia

A
rg

e
n
tin

a

M
a
d
a
g
a
sc

a
r

C
a
m

a
rõ

e
s

A
n
g
o
la

Gráfico 1

Crédito Doméstico ao Setor Privado por País em 2005 (em % do PIB)

Fonte: Banco Mundial.
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ções de crédito com o setor privado frente ao PIB chegou a atin-
gir níveis inferiores a 15%.

Como se pode ver no Gráfico 2, desde 2004, nota-se uma
clara reversão desse quadro de volatilidade. O volume de crédi-
to em relação ao PIB vem crescendo de forma continuada, pas-
sando de 23,3% em janeiro daquele ano, para 32,7% do PIB,
em julho de 2007.

Essa ampliação do crédito a partir de 2004 foi acom-
panhada por outras mudanças no perfil do mercado. A primeira
foi que os juros apresentaram forte redução, apesar de ainda se
manterem em níveis elevados em termos internacionais. Como
se pode observar no Gráfico 3, as taxas médias de juros para
créditos livres passaram, em termos anuais, de 46,1% para 35,9%,
uma queda de mais de 10 pontos percentuais em pouco mais de
doze meses. A segunda foi o alongamento dos prazos das opera-
ções dos bancos. No mesmo período, o prazo médio dos em-
préstimos – englobando tanto crédito para pessoa física, quanto
pessoa jurídica – passou de 266 para 331 dias corridos, um au-
mento de 24,4%.
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Gráfico 2

Evolução da Relação Crédito / PIB, 2004-2007

Fonte: Banco Central (Bacen).
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Este trabalho é parte da investigação sobre as mudanças
recentes ocorridas no mercado de crédito, e busca situar o BNDES
nesse processo. Dado o escopo do trabalho, decidiu-se publicar
essa análise em duas partes. Assim, este número do Visão do
Desenvolvimento trata apenas da evolução do mercado de cré-
dito bancário. A parte referente ao BNDES será objeto de outro
informe.

Contribuição dos Segmentos na Evolução do Crédito

A economia brasileira está atravessando o mais longo pe-
ríodo de crescimento desde 1980. Já são 22 trimestres contínuos
de expansão do PIB, desde o início de 2002. A expansão da
liquidez internacional e a melhoria das contas externas tiveram
papel fundamental nesse processo.

A Tabela 1 apresenta os dados de expansão do crédito
bancário para o período que vai de dezembro de 2005 a julho
de 2007. De imediato, percebe-se que o fenômeno se deu de
forma generalizada. Todos os segmentos, com exceção do setor
público, vêm apresentando taxas de crescimento significativas.
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Prazo e Taxa de Juros das Operações de Crédito

Fonte: Bacen.
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Essa expansão, todavia, não tem sido homogênea. Os segmen-
tos relacionados às famílias apresentaram o maior crescimento,
com expansão de 27,2% a.a. para o crédito a pessoas físicas e
24,1% a.a. para o crédito habitacional.3

Em termos de contribuição de cada um dos segmentos para
o crescimento do mercado como um todo, o cenário é um pou-
co distinto. O crédito às pessoas físicas respondeu por quase
metade – 42,5% – de toda a expansão, em virtude de sua impor-
tância relativa, enquanto os empréstimos habitacionais ficam com
5,8%, já que representam cerca de 5% do mercado total.

A elevada importância dos empréstimos a pessoas físicas
para a evolução recente do mercado suscita uma atenção especi-
al. Como se observa na Tabela 2, três produtos – crédito pessoal,
aquisição de veículos e leasing – respondem por 72,4% de toda a
expansão nesse segmento. O aumento do crédito pessoal, por sua
vez, vem sendo liderado pelas operações consignadas em folha
de pagamento. Essa modalidade já responde por 56,3% de todo o
estoque de operações de crédito pessoal.

Pessoas físicas 27,2 42,5

Indústria 18,0 20,1

Outros serviços 20,0 16,1

Comércio 17,9 9,3

Rural 13,9 7,3

Habitação 24,1 5,8

Setor público –7,2 –1,1

Total 20,3 100,00

3 Vale destacar que esse segmento se refere às operações realizadas com pes-
soas físicas e cooperativas habitacionais. As operações destinadas a empre-
endimentos imobiliários são classificadas no segmento indústria.
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A aquisição de veículos e leasing – que também é utiliza-
do para o financiamento de veículos – cresceram igualmente a
taxas elevadas. Entre dezembro de 2005 e julho de 2007, as
taxas verificadas foram de 25% a.a. e 74,2% a.a., respectiva-
mente. Foi esse fenômeno que permitiu o aumento significativo
das vendas de veículos, nos últimos meses. A redução dos juros,
o alongamento dos prazos e o desenvolvimento de novos pro-
dutos financeiros – como o pagamento de amortizações eleva-
das ao final dos empréstimos – permitiu a redução da necessida-
de de pagamento de sinal e do valor das mensalidades. Ao mesmo
passo, o aumento da renda dos assalariados ampliou a capaci-
dade de comportar mais prestações no orçamento doméstico.

O elevado crescimento do financiamento habitacional
aponta para o enorme potencial desse segmento em um cenário
de estabilidade macroeconômica e de manutenção de queda
nos juros. Graças a esses fatores e às melhorias institucionais

Crédito pessoal 28,2 34,6

Aquisição de
veículos 25,0 24,4

Leasing 74,2 13,4

Outros 25,5 13,0

Cartão de crédito 25,5 5,5

Cheque especial 17,6 3,6

Cooperativas 20,8 3,3

Aquisição de
bens – outros 7,0 1,3

Financiamento
imobiliário 42,5 0,8

Total 27,2 100,0
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introduzidas,4  o volume de desembolsos no segmento de crédi-
to direcionado com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança
e Empréstimo (SBPE) atingiu R$ 9,3 bilhões em 2006 – um au-
mento de 93% em relação a 2005 e de mais de 200% frente aos
desembolsos de 2004. O número de unidades iniciadas na re-
gião metropolitana de São Paulo, que é utilizado como um ter-
mômetro do setor, apresentou, por sua vez, elevação de 18% no
acumulado em 12 meses, até maio de 2007.

Merece atenção o fato de que o crédito habitacional no
Brasil é, ainda, extremamente reduzido. Na maioria dos países
desenvolvidos e em economias emergentes como Chile e África
do Sul, a participação do crédito habitacional é responsável, em
grande parte, pelos valores elevados da relação crédito/PIB.
Nesses dois países, a relação crédito habitacional/PIB chega a
atingir 13% e 25%, respectivamente. No Brasil, o crédito
habitacional limita-se a exíguos 1,7% do PIB.

Bancos e a Expansão do Crédito

Aliado à ampliação do nível de crédito, os bancos proce-
deram a uma mudança na composição de seus ativos. Como se
pode ver no Gráfico 4, o crédito ganhou importância nas aplica-
ções dessas instituições financeiras, passando de 28,5% de seus
ativos totais, no início de 2002, para 31,2%, em meados de 2007,
sendo que em 2006 chegara a 33,3%. Esse aumento do crédito
ocorreu em detrimento de: títulos e valores mobiliários, aplica-
ções interfinanceiras e disponibilidades – todos ativos com mai-
or liquidez.

A mudança na composição dos ativos bancários reflete
uma tendência à mudança estrutural do mercado brasileiro, em
linha com o que já vem ocorrendo no mercado internacional. O
mundo hoje vive um ciclo de escassez de ativos de baixo risco.5

O excesso de liquidez internacional tem feito com que a oferta

4 A esse respeito, ver Visão do Desenvolvimento nº 18.
5 A esse respeito, ver Caballero, R. On The Macroeconomics of Asset Shortages.
NBER Working Papers 12753.
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de aplicações tradicionais de melhor qualidade venha sendo
muito inferior à demanda global. Esse fenômeno é um fator im-
portante para, inclusive, explicar a redução do risco de vários
países emergentes, entre os quais, o Brasil.

No nosso caso, o cenário de estabilidade econômica
vem fazendo com que ativos de maior liquidez e baixo risco
tornem-se menos rentáveis à medida que se reduz a incerteza
sobre os rumos da economia. Assim, como parte de sua estra-
tégia de buscar maior rentabilidade para seus ativos, os ban-
cos comerciais passaram a ofertar mais crédito e outros tipos
de serviços, como avais e fianças. Esse comportamento vem
sendo observado em praticamente todos os bancos, inde-
pendentemente da origem do capital. Como se pode observar
no Gráfico 5, tanto os bancos privados nacionais quanto os
estrangeiros e os estatais aumentaram suas operações de cré-
dito de forma semelhante. O resultado foi que as participa-
ções de mercado entre esses três grandes conjuntos de ban-
cos mantiveram-se relativamente constantes.

29,0% 28,5% 28,8% 31,1% 32,4% 33,3% 31,2%
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Fonte: Bacen, elaboração do autor.
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Gráfico 4

Composição dos Ativos dos Bancos Comerciais (em % do ativo)
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Perspectivas 2008/2009

O volume ainda baixo de crédito no país, aliado à
existência de amplo espaço para sua ampliação nas carteiras
dos bancos, indica que o processo de crescimento do estoque
de crédito na economia deverá se manter no período 2008-2009.
As perspectivas para a economia brasileira corroboram esse ce-
nário. A indústria apresenta sinais de recuperação do investi-
mento em capital fixo, e a dívida pública deve seguir sua trajetó-
ria de queda.6  Nesse contexto, a taxa de juros tende a seguir
caindo, o que já vem sendo antecipado pelo mercado, confor-
me se pode apurar com base na curva de juros futuros da Bolsa
de Mercadorias & Futuros (BM&F).

Para a construção de um cenário para o crédito no hori-
zonte 2007-2009, foi utilizado um modelo econométrico basea-
do nas projeções de PIB, juros e inflação elaboradas para esse

6 Ver Visão do Desenvolvimento nº 32.
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documento. O Gráfico 6 apresenta as estimativas para o merca-
do de crédito no período 2007-2009.

Como resultado, a participação do crédito no PIB passaria
de um patamar de 32,4% do PIB, em junho de 2007, para 40,7%
do PIB, ao final de 2009. Trata-se de um crescimento significati-
vo de 8,3 pontos percentuais do PIB. Projeta-se ganho de parti-
cipação dos segmentos de pessoas físicas e habitação no crédito
total. Para a indústria, a projeção é de um aumento no crédito
de 7,1% do PIB, em junho de 2007, para 8,0% do PIB, em de-
zembro de 2009.
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Gráfico 6

Crédito ao Setor Privado – Estimativas para 2007-2009 (em % do PIB)*

Fonte: Elaboração do autor.
*Para esse modelo, utilizaram-se como variáveis independentes os logaritmos
da relação crédito/PIB (com defasagem de 1 período), da taxa de juros Selic

(defasagem de 3 períodos), da inflação esperada, do PIB e do rendimento
real do trabalhador (ambos com defasagem de 1 período). Os resultados

indicaram uma enorme capacidade das variáveis analisadas de explicar o
comportamento da relação crédito/PIB (R2 = 0,9936).

Crescimento real do PIB: 4,7% (2007), 4,9% (2008) e 5,1% (2009); IPCA:
3,6% (2007), 4,0% (2008) e 4,3% (2009); Selic: 11,9% (2007), 10,5%

(2008) e 10,2% (2009). Foi utilizada a hipótese de renda real do trabalho
acompanhando o desempenho do PIB.
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Conclusões

O acesso ao crédito constitui uma ferramenta fundamen-
tal para que indivíduos e empresas possam decidir sobre seu
nível de consumo e de investimento. No Brasil, o crédito ainda é
baixo – 33% do PIB – quando comparado a países ricos, ou
mesmo frente aos países em desenvolvimento de crescimento
rápido, como China, Malásia e Tailândia, nos quais o crédito
oscila em torno de 100% do PIB. Esse diferencial, no entanto,
tende a se estreitar nos próximos anos. De fato, desde 2004, o
crédito no Brasil vem crescendo muito acima do PIB. Esse
crescimento, por sua vez, está sendo acompanhado de mudanças
significativas na estrutura do mercado, com reduções contínuas das
taxas de juros e alongamento de prazos. Os segmentos mais dinâ-
micos são aqueles ligados às famílias, notadamente o crédito para
pessoas físicas, responsável por quase metade de toda a expansão
do mercado e financiamento habitacional. Esse processo denota
uma ampliação das possibilidades de acesso a bens duráveis e imó-
veis pelas famílias, com claros impactos sobre a qualidade de
vida da população e sobre a desconcentração da riqueza.

Nesse cenário, os bancos comerciais estão mudando suas
estratégias em relação à alocação de seus ativos: ganharam es-
paço as operações de crédito, avais e fianças, em detrimento de
outras aplicações de maior liquidez. Essa alteração vem se dan-
do com base nas perspectivas de continuidade da queda na taxa
de juros, conquista do grau de investimento, redução da dívida
pública e manutenção dos saldos externos.

É de se esperar que o atual movimento de rápida expan-
são do crédito siga em marcha. Para os próximos dois anos, es-
tima-se uma ampliação do crédito da ordem de 7 pontos
percentuais do PIB, ou seja, o crédito bancário deve passar de
um total de 33% do PIB, em julho de 2007, para 41%, em 2009.
Esse desempenho seguirá sendo puxado pelos segmentos de
pessoas físicas e habitação.

O crescimento econômico mais rápido e sustentado é,
normalmente, acompanhado pela expansão ainda mais acelera-
da do crédito. Nesse sentido, o fenômeno que se está observan-
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do no Brasil não deve ser encarado como surpreendente. Cons-
titui, na prática, um sinal adicional de que o processo de cresci-
mento em curso tem condições de se sustentar no tempo.

O aspecto mais relevante do atual ciclo de crédito são as
mudanças estruturais em curso. A redução nas taxas de juros, o
alongamento de prazos, o aumento do crédito imobiliário e a
redução da participação dos ativos mais líquidos são todos si-
nais que apontam para uma superação do quadro de escassez
relativa do crédito brasileiro.
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Déficit Nominal Pode Ser Zerado em
Até Dois Anos

Ana Claudia Alem*

4 de julho de 2007

Introdução

A revisão da metodologia de cálculo do Produto Interno Bruto
(PIB) feita pelo IBGE, em março de 2007, teve impactos indire-
tos sobre uma série de variáveis econômicas fundamentais, en-
tre as quais a relação dívida pública líquida/PIB.
O aumento do denominador contribuiu para a tendência de
redução desse indicador, que já vinha desde 2003.1

Aproveitando a oportunidade, o objetivo deste informe é analisar
a evolução recente da relação dívida pública líquida/PIB, bem
como suas perspectivas para os próximos anos.

A Evolução Recente da Dívida Pública

A assinatura do acordo com o FMI em 1998 marcou o
início de uma mudança na condução da política fiscal no Brasil.
O maior controle das contas públicas passou a ser visto como
indispensável para a obtenção de credibilidade e consolidação
de uma trajetória de crescimento sustentada ao longo do tempo.
A necessidade de redução da relação dívida pública líquida/PIB
tornou-se uma prioridade. Desde que se comprometeu com

* Assessora da Presidência do BNDES.
1 Utiliza-se o conceito de setor público consolidado, que inclui o governo
central, os estados, os municípios e as empresas estatais das três esferas de
governo.
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resultados fiscais com o FMI em 1998, o Brasil superou ano após
ano as metas de resultado primário (ver Gráfico 1).

Os altos superávits primários combinados com a retomada
da trajetória de crescimento – principalmente a partir de 2004 –
foram os principais fatores explicativos da significativa redução
da relação dívida pública/PIB nos últimos anos: de 52,4%, em
2003, para o valor de 44,9% do PIB, no final de 2006 (Gráfico
2). Além disso, outros dois fatores também contribuíram para
esse resultado. O primeiro foi a apreciação do real frente ao dólar,
que resultou em uma expressiva redução da dívida externa
pública. O segundo foi a queda significativa da participação dos
títulos indexados ao dólar no total do endividamento público.

A Tabela 1 mostra a evolução da dívida pública líquida
sobre o PIB, discriminando os fatores que contribuíram para seu
aumento e para sua redução ao longo dos últimos anos. O que
chama a atenção é que, apesar do registro de altos superávits
primários, o setor público consolidado continuou apresentando
déficits no conceito nominal, que inclui o pagamento dos juros
sobre a dívida. O nível das taxas de juros no Brasil tem se mantido
muito alto, o que prejudica diretamente a condução das contas

Gráfico 1

Superávit Primário e Metas Fiscais (em % do PIB)*

Fonte: Banco Central do Brasil.
*Os dados estão ajustados pelos novos valores do PIB divulgados pelo IBGE em

março de 2007.
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públicas. Os elevados superávits primários conquistados ano a
ano têm sido largamente superados pelas despesas com o
pagamento dos juros.

Fatores que
contribuíram para:

1) O aumento do
indicador 6,9 5,3 7,8 13,9 6,9 10,4 15,6 8,4 6,3 7,3 6,7

Pagamento de Juros
nominais 5,0 4,5 6,9 7,5 6,3 6,3 6,5 8,3 6,3 7,3 6,7

Déficit primário 0,1 0,9 – – – – – – – – –

Crescimento do PIB – – – – – – – 0,1 – – –

Outros* 1,8 – 0,9 6,4 0,5 4,0 9,1 – – – –

2) A redução do
indicador 4,2 4,2 0,7 8,4 5,8 7,5 13,6 6,5 11,7 7,8 8,3

Crescimento do PIB 4,2 2,9 0,7 5,7 2,8 4,3 10,6 – 7,5 2,6 4,3

Superávit primário 2,7 3,1 3,2 3,0 3,8 4,0 4,3 3,8

Outros* – 1,3 – – – – – 2,7 0,2 0,8 0,2

Variação da dívida no
ano: (1) - (2) 2,7 1,1 7,1 5,6 1,0 2,9 2,0 1,9 –5,4 –0,5 –1,5

Dívida líquida total –
saldo 30,7 31,8 38,9 44,5 45,5 48,4 50,5 52,4 47,0 46,5 44,9

Fonte: Banco Central do Brasil.
*Inclui ajustes cambiais e patrimoniais.

Gráfico 2

Dívida Líquida do Setor Público (em % do PIB)*

Fonte: Banco Central do Brasil.
*Até abril.
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Em 2003, quando a dívida pública como proporção do
PIB atingiu o maior valor, de 52,4%, a despesa com juros foi de
8,3%, bem acima do expressivo superávit primário de 3,8%.
Ainda que as taxas de juros básicas tenham iniciado uma trajetória
de queda contínua a partir de agosto de 2005, as despesas com
o serviço da dívida continuaram elevadas. Em 2006, os
pagamentos dos juros contribuíram com 6,7 pontos percentuais
para o total da dívida líquida como proporção do PIB. Apesar
disso, o indicador apresentou uma queda de 1,5 ponto percentual
graças, em grande medida, ao efeito do crescimento do PIB e do
superávit primário, que, juntos, contribuíram com 8,1 pontos
percentuais para a redução da relação dívida pública líquida/
PIB naquele ano.

O Perfil da Dívida Pública Líquida Brasileira

As evidências internacionais mostram que é mais
importante se analisar o perfil do endividamento do que
propriamente o tamanho da dívida pública. O perfil do
endividamento se define por: i) o custo da dívida; ii) a composição
da dívida; e iii) a maturidade (o prazo de vencimento).

O Gráfico 3 mostra a relação dívida pública líquida/PIB
em 2006 para vários países, entre os quais o Brasil. Como se

Gráfico 3

Dívida Líquida do Setor Público (em % do PIB)

Fontes: FMI e Banco Central  do Brasil.
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nota, a dívida brasileira estava longe de ser a maior do mundo.
Vale destacar, também, que era inferior à dívida dos Estados
Unidos (EUA).

Se a principal questão fosse o tamanho relativo, seria de
esperar que, em um país como a Itália, a principal questão eco-
nômica em debate fosse sua dívida pública, que foi de 106,4%
do PIB. Entretanto, como se sabe, esse não é o caso. Como se
explica, então, que no Brasil uma dívida pública tão menor seja
motivo de tanta preocupação? A resposta está no perfil de nossa
dívida, que, apesar de já ter melhorado significativamente, ainda
é desfavorável na comparação internacional. Isso se deve, em
primeiro lugar, ao seu custo elevado para os padrões internacio-
nais. Apesar de os juros estarem em uma trajetória de queda, o
Brasil segue liderando nesse “quesito” em termos mundiais (ver
Tabela 2).

A comparação dessa tabela com o Gráfico 3 desmente uma
eventual interpretação de que os juros no Brasil seriam altos em

Brasil 13,2 3,1 9,8

Turquia 17,5 9,7 7,1

México 7,3 4,1 3,1

Colômbia 7,4 4,5 2,8

Chile 5,4 2,6 2,7

França 3,9 1,6 2,2

EUA 5,3 3,2 2,0

Alemanha 3,7 1,7 2,0

Canadá 4,0 2,0 2,0

Itália 4,0 2,2 1,8

Japão 1,7 0,2 1,5

Reino Unido 4,5 3,2 1,3

Argentina 8,0 9,8 -1,6

Rússia 5,0 9,0 -3,7
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razão do tamanho da dívida: na Itália, onde o endividamento foi
de 106% do PIB em 2006, os juros nominais e reais registraram
taxas de 4,0% e 1,8%, respectivamente, muito inferiores às
brasileiras. Essa observação vale também para todos os outros
países incluídos no gráfico, que, em 2006, apresentaram uma
dívida pública como percentagem do PIB maior do que a do
Brasil e praticaram juros expressivamente inferiores aos
brasileiros.

Em segundo lugar, a dívida pública brasileira continua com
alta participação de títulos pós-fixados, que foi da ordem de 47%
em abril de 2007 (último dado disponível).2  A elevada partici-
pação de títulos pós-fixados torna instável a evolução da dívida
pública, fazendo-a vulnerável às flutuações da política monetária.
A inexistência de uma separação entre o mercado de títulos
públicos e o mercado monetário faz com que as decisões do
Banco Central na condução da política monetária afetem
diretamente o custo da dívida. Ou seja, em uma trajetória de
aumento das taxas de juros, há um expressivo encarecimento do
serviço da dívida pública. A cada aumento da Over/Selic, a
despesa com os juros nominais sobre a dívida aumenta
significativamente. Nos mercados mais avançados, os títulos
públicos estão basicamente sujeitos a taxas fixas ou a índices de
preços, nunca a taxas de juros do mercado monetário.

Além disso, em que pesem os esforços de alongamento da
dívida pública brasileira, seu vencimento ainda é altamente
concentrado no curto/médio prazo.3  O vencimento a curto prazo
dos títulos dá aos credores a oportunidade de reverem a
composição de suas carteiras e optarem, conforme as
circunstâncias, pela combinação de maior rentabilidade. A
escolha por títulos prefixados ou indexados a índices de preços
é feita principalmente quando os agentes esperam a queda da

2 Ver a tabela XXXIX da Nota para a Imprensa de Política Fiscal, do Banco
Central, divulgada em 19/06/07.
3 O curto prazo corresponde a vencimentos de um ano ou menos, o médio,
entre um e cinco anos, e o longo prazo corresponde a uma maturidade de
mais de cinco anos.
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taxa de juros ou quando a expectativa de rentabilidade é atraente
frente à expectativa de evolução da taxa Selic. Nesse momento,
isso vem acontecendo: a própria trajetória de queda dos juros
tem incentivado o aumento da demanda por títulos prefixados e
indexados aos índices de preços.

Segundo o Banco Central, o prazo médio dos títulos
emitidos pelo Tesouro foi de 32,69 meses, em abril de 2007. O
Gráfico 4 mostra a composição e maturidade média da dívida
pública interna de países selecionados. A experiência

Gráfico 4

Composição e Maturidade da Dívida Pública Líquida Interna – Países
Selecionados (em % do total da dívida pública líquida interna)*

Fonte: Jeanne e Guscina (2006): Government debt in emerging market countries: a
new data, Sep., IMF WP/06/98.
*Média do período 1980-2002: para as economias em transição, dados
disponíveis apenas a partir do início dos anos 1990, e para os países
desenvolvidos, média do período 1980-1996. Os países incluídos na amostra
foram: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, República Tcheca,
França, Hungria, Índia, Israel, Indonésia, Japão, Coréia do Sul, Malásia, México,
Filipinas, Polônia, Rússia, Tailândia, Turquia, EUA, Reino Unido e Venezuela.
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internacional contrasta com a brasileira: grande parte da dívida
pública é prefixada e de média e longa duração.

Perspectivas para os Próximos Anos

Em anexo, apresentam-se três cenários de evolução da
dívida pública líquida como proporção do PIB (RDiv/PIB), de 2007
a 2010. A trajetória de RDiv/PIB é determinada principalmente pela
taxa real de juros, pelo crescimento do PIB e pelo superávit
primário. Quanto menor a taxa de juros real, maior o crescimento
da economia, e maior o superávit primário, maior será a queda
da relação dívida pública/PIB.

A explicitação dessa equação é importante porque
demonstra o caráter dinâmico da relação dívida pública/PIB, que
muitas vezes parece ser ignorado no debate fiscal. A redução do
endividamento como proporção do PIB não depende apenas do
aumento do superávit primário. Pelo contrário, uma queda mais
acelerada da taxa real de juros e um aumento da taxa de
crescimento da economia podem permitir até mesmo uma
redução das exigências de superávit primário.

Além disso, tudo o mais constante, quanto maior o PIB,
menor será RDiv/PIB. Para que haja uma queda da relação dívida
pública/PIB, basta que o denominador cresça mais que o
numerador. Assim, a dívida pública líquida e o PIB podem crescer,
e, mesmo assim, haver uma redução da relação entre as duas
variáveis.

O cenário “pessimista” mostra que o tão “sonhado” déficit
nominal zero poderia ser atingido já em 2008 (na verdade, haveria
um pequeno superávit de 0,27% do PIB), com uma relação dívida
pública/PIB de 39,58%. Em 2010, a relação cairia para 32,49%
do PIB. 4

4 As hipóteses principais desse cenário são: i) crescimento do PIB de 4,5%, de
2007 a 2010; ii) projeções da SELIC nominal média do mercado, divulgadas
pelo Banco Central; iii) projeções da inflação (IPCA), também divulgadas pelo
Banco Central; e iv) um superávit primário de 3,80% do PIB no período, ou
seja, considera-se que não haja o desconto de 0,45% do PPI previsto pelo
PAC. Ver o quadro no anexo.
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No cenário “realista”, mesmo com a redução do superávit
primário, a situação seria muito favorável: em 2009, haveria um
pequeno superávit nominal de 0,29% do PIB, com uma RDiv/PIB

de 37,17%.5  Em 2010, a relação dívida pública/PIB cairia para
33,80%. Esse cenário é mais favorável do que o anterior, pois a
redução do superávit primário cria espaço para o aumento dos
investimentos públicos em infra-estrutura, essenciais para a
consolidação da atual trajetória de crescimento.

Finalmente, o cenário “otimista” considera uma queda mais
rápida das taxas de juros e, conseqüentemente, taxas de
crescimento mais altas do PIB do que nos cenários anteriores,
mantendo o superávit primário de 3,35% do PIB, de 2007 a 2010.
Esse, sem dúvida, seria o “melhor” dos mundos: em 2010, já se
atingiria um superávit nominal de 1,2% do PIB, com uma dívida
de apenas 32% do PIB.

Considerações Finais

Os altos superávits primários combinados com a retomada
da trajetória de crescimento – principalmente a partir de 2004 –
foram os principais fatores explicativos da significativa redução
da relação dívida pública/PIB nos últimos anos.

Na comparação internacional, entretanto, a dívida pública
líquida do setor público continua com um perfil desfavorável: é
cara, com elevada indexação a juros pós-fixados e com prazos
de vencimento reduzidos. Como foi discutido, os juros no Brasil
não são altos por causa do tamanho da dívida pública. A direção
de causalidade é outra: a dívida brasileira só não é mais baixa
porque os juros são muito elevados.

A análise dos três cenários da evolução da dívida pública
líquida/PIB demonstrou que, independentemente de hipóteses

5As hipóteses de inflação e taxas de juros do cenário anterior são mantidas. O
superávit primário é reduzido para 3,35% do PIB, pois leva-se em conta o
desconto de 0,45% do PIB do PPI, previsto pelo PAC. Por conta do aumento
dos investimentos públicos, projeta-se também um aumento do crescimento
do PIB para 5%, de 2008 a 2010. Ver o quadro no anexo.
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um pouco mais otimistas ou pessimistas, o “problema” fiscal está
muito próximo de ser equacionado. O déficit nominal poderá
ser zerado em uma questão de um a dois anos. A relação dívida
pública líquida/PIB, por sua vez, poderá ficar abaixo dos 35%,
já em 2010.

O setor público já vem registrando altos superávits
primários. A necessidade de manter os gastos sociais e de au-
mentar os investimentos públicos, principalmente nos setores
de infra-estrutura, impede aumentos adicionais das metas
primárias. A redução do endividamento como proporção do PIB
não depende apenas do aumento do superávit primário. A
redução da taxa de juros é a variável-chave para uma queda
mais rápida da relação dívida pública líquida/PIB nos próximos
anos. Isso, não apenas pelo efeito direto no serviço da dívida,
mas também pelo indireto, pelo estímulo a um crescimento mais
alto do PIB.

Anexo:

A dívida líquida do setor público como proporção do PIB
pode ser expressa pela seguinte equação:

RDiv/PIB = {RDiv/PIBsb(-1) * [(1 + i )/(1 + y)]} – s – p + a + b

onde RDiv/PIB  é a relação dívida líquida/PIB, RDiv/PIBsb(-1) é a relação
dívida pública/PIB sem base monetária com defasagem de um
período, i é a taxa de juros real que incide sobre a dívida líquida,
y é o crescimento real do PIB, s é a receita de senhoriagem sobre
o PIB, p corresponde ao superávit primário do setor público como
proporção do PIB, a é fluxo de ajustamentos patrimoniais
(reconhecimento de “esqueletos” e/ou movimentos da taxa de
câmbio sobre a dívida indexada em dólares), e b é a base monetá-
ria sobre o PIB.
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Crescimento do PIB 4,50 4,50 4,50 4,50

Superávit primário 3,80 3,80 3,80 3,80

Selic nominal 11,80 10,24 9,54 9,26

Inflação 3,60 3,89 3,98 3,96

Taxa real de juro 7,92 6,11 5,35 5,10

Esqueletos 0,45 0,45 0,35 0,20

Senhoriagem 0,25 0,25 0,25 0,25

Base monetária/PIB 5,10 5,10 5,10 5,10

Dívida pública s/Base 37,50 34,48 31,06 27,39

Dívida pública c/Base 42,60 39,58 36,16 32,49

Superávit primário (% do PIB) 3,80 3,80 3,80 3,80

Juros nominais (% do PIB) 4,43 3,53 2,96 2,54

NFSP (% do PIB) 0,63 -0,27 -0,84 -1,26

Crescimento do PIB 4,50 5,00 5,00 5,00

Superávit primário 3,35 3,35 3,35 3,35

Selic nominal 11,80 10,24 9,54 9,26

Inflação 3,60 3,89 3,98 3,96

Taxa real de juro 7,92 6,11 5,35 5,10

Esqueletos 0,45 0,45 0,35 0,20

Senhoriagem 0,25 0,25 0,25 0,25

Base monetária/PIB 5,10 5,10 5,10 5,10

Dívida pública s/Base 37,95 35,20 32,07 28,70

Dívida pública c/Base 43,05 40,30 37,17 33,80

Superávit primário (% do PIB) 3,35 3,35 3,35 3,35

Juros Nominais (% do PIB) 4,48 3,60 3,06 2,66

NFSP (% do PIB) 1,13 0,25 -0,29 -0,69
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Crescimento do PIB 5,00 5,50 6,00 6,50

Superávit primário 3,35 3,35 3,35 3,35

Selic nominal 11,50 9,80 9,50 8,00

Inflação 3,60 3,89 3,98 3,96

Taxa real de juro 7,63 5,69 5,31 3,89

Esqueletos 0,45 0,45 0,35 0,20

Senhoriagem 0,25 0,25 0,25 0,25

Base monetária/PIB 5,10 5,10 5,10 5,10

Dívida pública s/Base 37,65 34,56 31,09 26,92

Dívida pública c/Base 42,75 39,66 36,19 32,02

Superávit primário (% do PIB) 3,35 3,35 3,35 3,35

Juros nominais (% do PIB) 4,33 3,39 2,95 2,15

NFSP (% do PIB) 0,98 0,04 -0,40 -1,20
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Queda no Custo Financeiro de
Empresas Abertas Deve Continuar

Marcelo Nascimento*
8 de outubro de 2007

Introdução

As companhias abertas brasileiras, aproveitando a combina-
ção de um cenário externo favorável e uma conjuntura interna
de crescimento com estabilidade, vêm, desde 2003, melhoran-
do de forma significativa seu endividamento. Como conseqüên-
cia, a relação entre valor de dívida e geração de recursos dispo-
níveis – Dívida Total/earnings before interest, taxes, depreciation
and amortization (EBITDA) – diminuiu substancialmente.

Houve uma redução expressiva no valor do endividamento,
além de uma melhora na sua composição em termos de moeda
– nacional ou estrangeira – da dívida remanescente com as re-
ceitas das empresas. As exportadoras dividiram em partes iguais
a dívida denominada em moedas estrangeiras e em reais. Já as
empresas mais voltadas para o mercado interno substituíram parte
de sua dívida em moeda estrangeira por dívida em reais.1

Essa mudança indica que as empresas brasileiras, de uma
maneira geral, operam atualmente com um menor nível de risco de
crédito. Considerada de forma isolada, a menor alavancagem de-
veria resultar em custos financeiros mais reduzidos. Esse é o tema
desta edição do Visão do Desenvolvimento. Com base em dados
de balanço, analisam-se as condições de endividamento para uma
amostra de 117 companhias abertas, industriais e do setor de servi-
ços,2 e compara-se esse indicador com o de outros países.

* Assessor da Presidência do BNDES.
1 Ver Visão do Desenvolvimento nº 8.
2 A seleção foi feita com base na regularidade da freqüência dos dados apre-
sentados no período 1997-2006. Os dados têm origem basicamente na
Economática, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Secretaria de Comér-
cio Exterior (Secex).
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Dívida, Liquidez e Rentabilidade das Empresas Nacionais

A partir de 2003, a melhora no desempenho da economia
brasileira foi acompanhada pela elevação substancial no fatura-
mento das empresas nacionais. Uma parcela significativa desses
recursos foi utilizada para a amortização de dívidas. O endivi-
damento em moeda estrangeira, por sua vez, teve forte redução.
Esse resultado deve-se, em parte, ao efeito da valorização do
câmbio. Entretanto, decorreu também da estratégia das empre-
sas não-exportadoras de quitar dívidas em moeda estrangeira,
aproveitando a valorização da taxa de câmbio.

O Gráfico 1 mostra a evolução de dois indicadores de de-
sempenho financeiro das empresas: Dívida Total (EBITDA) e Retor-
no sobre o Patrimônio (ROE). O primeiro relaciona o valor da dívi-
da com a geração de caixa efetivamente disponível das empresas,
ou seja, indica seu grau de solvência no curto prazo. O segundo
indicador mede o retorno da empresa para seus acionistas.

Os dados mostram uma evolução positiva das empresas a
partir de 2003, com melhoria significativa tanto na capacidade

Gráfico1

Indicadores de Alavancagem e de Rentabilidade

Fonte: Dados da Economática e CVM, elaboração do autor.
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de solvência quanto na rentabilidade. Observa-se que a dívida
total das empresas nacionais representava, em 2006, apenas
162% da sua geração de caixa – menos da metade do percentual
observado em 1995. O indicador de retorno, por sua vez, tam-
bém apresentou evolução positiva, mantendo-se acima de 14%
nos últimos quatro anos, quando, entre 1995 e 1999, foi, em
média, menos de 4%.

A Tabela 1 apresenta dados de rentabilidade, endivida-
mento e liquidez para as principais empresas de capital aberto
de diferentes países. Na comparação com outros mercados emer-
gentes, as companhias brasileiras têm retorno sobre patrimônio
líquido, em média, substancialmente superior aos de países de-
senvolvidos e em desenvolvimento, como Chile e Rússia. O endi-
vidamento é semelhante ao dos países latino-americanos da

Tabela 1

Indicadores Internacionais Comparados (Principais Companhias
Abertas), 1º semestre 2007

Fontes: Bloomberg e Economática.
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amostra – México e Chile, mas muito abaixo do nível de países
desenvolvidos, bem como daqueles pertencentes ao bloco asiáti-
co. Em termos de liquidez, as empresas brasileiras se posicionam
em segundo lugar na amostra com 16 países, indicando um ele-
vado volume de disponibilidades frente às dívidas de curto prazo.

Em síntese, os indicadores apresentados revelam que as
empresas brasileiras apresentam uma situação financeira extre-
mamente favorável. As elevadas rentabilidade e liquidez aliadas
ao baixo nível de endividamento diferenciam essas empresas no
mercado internacional. Sinalizam também maior potencial de
crescimento, em virtude da maior capacidade de financiar in-
vestimentos.

O Custo Financeiro das Empresas Brasileiras

A melhora verificada nos indicadores de rentabilidade e
endividamento aponta claramente para a redução no risco de
insolvência e, conseqüentemente, deveria contribuir para a queda
nos custos financeiros de novas captações das empresas nacio-
nais. O Gráfico 2 apresenta a evolução desses custos entre o 4º
trimestre de 2002 e o 2º trimestre de 2007, calculados como a
relação entre as despesas financeiras e o endividamento bruto
médio. Nessa amostra constam 117 empresas brasileiras, com-
paradas com empresas abertas mexicanas e chilenas.

Observa-se que os custos financeiros médios no Brasil
mantiveram-se elevados durante a maior parte do período,
oscilando em torno de 25% a partir de 2003. Esse patamar foi
preservado até o primeiro trimestre de 2006, quando, então, ini-
ciam uma nova trajetória de queda continuada. Daquela data
até o final da série, no segundo trimestre de 2007, há uma queda
de 15 pontos percentuais, passando de 30,9% para 15,6%.

Essa queda aproxima as companhias abertas brasileiras das
empresas que atuam em mercados em desenvolvimento, como
México e Chile. A diferença em relação a uma amostra de 56
empresas mexicanas é de apenas três pontos percentuais. Em re-
lação ao Chile, a diferença caiu de 24 p.p. para menos de 10 p.p.,
no período.
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Nessa comparação há uma diferença importante a ser res-
saltada. Os dois países utilizados na comparação já receberam a
classificação de “grau de investimento”3 e se beneficiam, há tem-
pos, de taxas de juros inferiores em seus mercados internos. No
Brasil, a queda nos juros vem ocorrendo de forma mais consis-
tente a partir de setembro de 2005. Seus efeitos, portanto, não
estão ainda  completamente refletidos nas despesas financeiras
das empresas.

A perspectiva da reclassificação do Brasil como “grau de
investimento” e a transmissão da queda recente nos juros reais
abrem espaço para que o processo de redução dos custos de
captação continue a gerar benefícios adicionais para as empre-
sas no futuro próximo.

3 O México recebeu as seguintes classificações equivalentes a investment
grade: Moody´s Baa3, em 07/03/2000; S&P BBB-, em 07/02/2002; e Fitch
BBB-, em 15/01/2002. A economia chilena é classificada como grau de inves-
timento desde a década de 1990.

Fonte: Dados da CVM, Economática e Bloomberg, elaboração do autor.
*Chile: média ponderada de 27 empresas.
**México: média ponderada de 56 empresas.

Gráfico 2

Custo Financeiro Comparado – Brasil, Chile* e México**
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Inserção Internacional e Despesas Financeiras

Além da melhora nos indicadores das companhias brasi-
leiras, outros fatores colaboraram para a redução dos seus cus-
tos financeiros, entre os quais: a) a redução das taxas de juros
domésticas; b) a valorização da taxa de câmbio; e c) a ampliação
do acesso ao mercado financeiro internacional.

Para avaliar a contribuição de cada um desses elementos
que contribuíram para a queda dos custos financeiros, a amostra
de empresas foi separada em três diferentes conjuntos. No Grá-
fico 3 são apresentados os dados para as seguintes categorias de
empresas: exportadoras; não-exportadoras; e as que captam ex-
ternamente.

As empresas exportadoras, por possuírem uma maior parcela
de sua dívida vinculada ao câmbio, são beneficiadas pela aprecia-
ção cambial. As empresas que captam recursos diretamente no

Gráfico 3

Custo Médio do Endividamento – Média Móvel em 12 Meses (em %)

Fonte: Dados da Bloomberg Economática, CVM, SECEX e Bacen,
elaboração do autor.
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mercado financeiro internacional o fazem em virtude do custo infe-
rior; por outro lado, aquelas que não exportam têm seus custos
mais dependentes do comportamento da taxa de juros doméstica.

Nota-se, a partir do segundo trimestre de 2003, uma que-
da substancial nos custos de captação das empresas exportado-
ras e com acesso direto ao mercado financeiro externo. Esse re-
sultado coincide com o avanço das exportações brasileiras e a
melhora nos indicadores de rentabilidade e endividamento das
empresas.

As empresas que captaram recursos no exterior mantive-
ram seus custos financeiros mais baixos do que as demais, du-
rante quase todo o período. Em média, os custos dessas empre-
sas foram 7,5 pontos percentuais inferiores. O acesso ao mercado
internacional tem, portanto, possibilitado financiamento mais ba-
rato. Porém o número de empresas que o acessa diretamente é
bastante restrito. Em nossa amostra, apenas 18 empresas recor-
reram ao mercado financeiro internacional ao longo de dez anos.
Destas, apenas oito registram captações após 2003. A maioria
das empresas exportadoras, por exemplo, não possui qualquer
registro de captações no exterior.4

As empresas que exportam, mesmo não acessando direta-
mente recursos internacionais, obtiveram, a partir de 2003, cus-
tos, em média, 12 p.p. inferiores aos das empresas que não ex-
portam. A valorização do câmbio não foi o único fator
determinante da alteração ocorrida a partir daquele ano. Calcu-
lado com base na multiplicação da variação cambial pelo peso
da exposição cambial da dívida das empresas, a contribuição da
apreciação limitou-se, em média, a 6,2 p.p. para as empresas
exportadoras, no período 2003-2006. Esse valor não é suficien-
te, por si só, para explicar uma vantagem superior a 15 p.p. a
menos para o custo de endividamento dessas empresas, em com-
paração com as não-exportadoras, durante o período.

Para as empresas que não exportam e não captam recur-
sos externos, os custos financeiros seguiram um caminho dife-

4 Das 47 empresas exportadoras da amostra, apenas seis registraram captações
no mercado financeiro internacional.
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rente: permaneceram elevados até o primeiro trimestre de 2006,
quando, então, iniciaram uma trajetória de queda contínua,
acompanhando a redução dos juros básicos da economia.

Comentários Finais

Neste informe, analisa-se a evolução recente dos custos
financeiros das companhias abertas nacionais, comparando-as
com seus pares, os outros mercados emergentes. Foi possível
verificar que as empresas brasileiras gozam de boa condição
financeira, combinando baixo endividamento, elevada liquidez
e boa rentabilidade.

Em conjunto com o bom desempenho externo e a queda
dos juros domésticos, esses indicadores colaboraram para reduzir
os custos financeiros das empresas brasileiras, a partir de 2005.
Parece haver uma tendência desses custos para patamares
próximos aos de outras economias emergentes, que já são
avaliadas como “grau de investimento”.

Até o primeiro trimestre de 2006, essa queda foi liderada
pelas empresas exportadoras e as que acessaram o mercado
financeiro internacional. A valorização cambial foi um fator co-
adjuvante nessa redução.

Desde então, a queda dos juros passou a influenciar de
forma mais intensa o indicador das empresas voltadas ao mercado
doméstico. Por se tratar de um fenômeno recente, seus efeitos
ainda não estão totalmente refletidos nas despesas financeiras.
Isto sugere que há ainda espaço para a queda dos custos finan-
ceiros nesse segmento.

Em suma, a combinação de baixo endividamento, bons
indicadores de rentabilidade e liquidez, aliados à trajetória de
queda nos custos financeiros, enseja um ciclo virtuoso, no qual
as empresas apresentam elevada capacidade de alavancar
recursos para financiar novos investimentos.



Estrutura Produtiva e
Comércio Exterior
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A Especialização do Brasil no Mapa
das Exportações Mundiais

Fernando Pimentel Puga*
10 de setembro de 2007

Introdução

A conformação da estrutura produtiva de um país é um fator
relevante para explicar sua trajetória de crescimento,
particularmente quando se trata de economias em
desenvolvimento. De fato, nas últimas duas décadas, países com
maior especialização em setores intensivos em tecnologia
alcançaram maiores taxas de crescimento econômico. Já os
especializados em recursos naturais tiveram pior desempenho,
apesar da recente expansão das importações chinesas de
commodities. Exportadores de bens intensivos em trabalho, por
sua vez, têm enfrentado concorrência por parte da China e da
Índia – países com baixos custos de mão-de-obra.

Para aferir a especialização internacional de diferentes
países, adotou-se como Índice de Especialização (IE) o Índice de
Balassa. Esse indicador compara a participação de um setor na
pauta exportadora de um país com a participação desse mesmo
setor nas exportações mundiais. Considera-se que há especia-
lização quando o indicador é superior à unidade. Para fins deste
trabalho, foram fixadas quatro categorias de especialização:
elevada especialização, quando o indicador é superior a 2;
especializada, quando o IE se situa entre 1 e 2; pouco
especializada, quando o indicador se encontra entre 0,5 e 1; e
não-especializada, quando o IE for inferior a 0,5.

* Assessor da Presidência do BNDES.
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Além disso, com o intuito de identificar padrões de espe-
cialização, os diferentes setores produtivos foram reunidos
em quatro grupos, seguindo a classificação da Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD): os baseados
em recursos naturais; os intensivos em trabalho; os intensivos
em escala; e os diferenciados e baseados em ciência.1

Diante desse cenário, o objetivo deste informe é identificar
o padrão de especialização da economia brasileira frente a outros
países. Assim, é apresentado um conjunto de mapas, referente a
cada um dos quatro grupos de setores, em que se compara o
padrão brasileiro com os de 156 países, em 2005. No âmbito da
análise de cada grupo de setores, detalha-se o perfil setorial das
exportações brasileiras em relação a outros países.

Especialização em Recursos Naturais

O grupo de setores intensivos em recursos naturais é
formado por: agropecuária; extração mineral; petróleo e álcool
(inclusive refino); alimentos e bebidas; madeira; papel e celulose;
e produtos de minerais não-metálicos. O Mapa 1 mostra o IE em
setores intensivos em recursos naturais para 159 países, em 2005.

1 OECD. Structural Adjustment and Economic Performance. Paris: OECD, 1987.

Mapa 1
Especialização em Recursos Naturais, 2005

Fonte: UNComtrade, elaboração do autor.
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O Brasil, com um índice de 1,8, enquadra-se no grupo de
114 países com especialização nesses setores, formado por: Aus-
trália, Canadá, Índia, Indonésia, Rússia e pelos blocos da Améri-
ca Latina, África e Oriente Médio. Em compensação, entre as
economias com baixa especialização na área destacam-se: a
China, o Japão, os Estados Unidos (EUA), o México e a maioria
dos países da União Européia. O Brasil é um país especializado
em recursos naturais, mas de menor intensidade que, por
exemplo, os demais membros do Mercosul.

O Gráfico 1 compara as participações dos setores intensivos
em recursos naturais nas exportações de diferentes países. A
média mundial em 2005 era de 26%. No Brasil, ficou em 48%.
Trata-se de percentual elevado, mas, ainda assim, inferior ao dos
grandes exportadores de matérias-primas e alimentos, como
Austrália (62%), Argentina (68%) e Rússia (71%).

Nota-se que, entre os países analisados com especializa-
ção nesses setores, o Brasil é aquele com pauta de exportações
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mais diversificada. Rússia e Canadá têm uma exportação con-
centrada em petróleo, enquanto a pauta do Chile e da Austrália
é concentrada em extrativa mineral. O Brasil se diferencia – em
recursos naturais – por agregar, simultaneamente, vantagens em
termos de pesquisa científica na produção de alimentos,
desenvolvimento de tecnologia de exploração de petróleo e
elevada eficiência logística na extração mineral.

Especialização em Trabalho

Os setores classificados como intensivos em trabalho são:
têxtil, vestuário, couro e calçados, produtos de metal e móveis /
jóias / indústrias diversas. No que tange à especialização nesses
setores, percebe-se no Mapa 2, nitidamente, a existência de duas
áreas de concentração geográfica: i) Sudeste Asiático; e ii) Itália,
Leste Europeu e Turquia. A primeira, com dez países, respondeu
por 36% das exportações mundiais de bens intensivos em
trabalho, em 2005. A segunda, com 14 países, respondeu por
16% dessas exportações.

O Brasil, com um índice de 0,6, enquadra-se no grupo de
países com baixa importância de bens intensivos em trabalho na
pauta de exportações. Esse grupo é formado por: EUA, a maior
parte dos países da União Européia, África do Sul e México.

Fonte: UNComtrade, elaboração do autor.

Mapa 2
Especialização em Trabalho, 2005
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Nota-se no Gráfico 2 que os setores intensivos em traba-
lho responderam por apenas 7% de nossas exportações –
percentual inferior à média mundial de 11%, e bem abaixo do
de economias como China (29%), Turquia (32%) e Índia (38%).
As exportações brasileiras são concentradas em couro e calça-
dos. A concorrência no setor é maior com Itália e China, ambas
com participação relevante nas exportações mundiais de couro
e calçados. O desafio brasileiro é concorrer tanto com os baixos
salários chineses quanto com design e marca dos italianos.

Especialização em Escala

Os setores intensivos em escala são: química, borracha e
plástico, metalurgia e veículos automotores. O Mapa 3 revela
que os países mais especializados em setores intensivos em escala
são tanto aqueles mais industrializados e de maior renda per
capita, como EUA, Europa e Japão, quanto economias de menor

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Á
fr

ic
a

d
o

S
u

l

B
ra

si
l

A
le

m
a
n
h
a

M
é
xi

co

T
ot

a
l

P
o
lô

n
ia

C
h

in
a

T
u
rq

u
ia

Ín
d

ia

Têxtil Vestuário Couro e calçados Produtos de metal Móveis/Jóias/Diversos

6,4%

29%

23%

17%

8,5%
7,5%

11%

6,7%

10%

38%

32%

E
U

A

It
á

lia

Gráfico 2
Participação dos Setores Intensivos em Trabalho nas Exportações dos
Países, 2005 (em %)

Fonte: UNComtrade, elaboração do autor.



82

porte do Leste Europeu, da América do Sul e da África. Nesse
contexto, o Brasil encontra-se em posição intermediária entre os
países e economias que não têm especialização em escala, tais
como China, Rússia e Índia. As exportações brasileiras de
produtos intensivos em escala estão em nível equivalente à
participação desses setores nas exportações mundiais, ou seja,
seu índice é igual à unidade (ver Gráfico 3).

Uma parcela expressiva das exportações das economias em
desenvolvimento com maior especialização em escala, como Chile
e África do Sul, está em produtos metalúrgicos – tal especialização
está relacionada à farta disponibilidade de reservas de minerais
metálicos nesses países. O Brasil, embora tenha também um im-
portante setor de metalurgia, apresenta uma pauta de exportações
mais diversificada, com perfil próximo à média mundial.

Um setor que se destaca é o de veículos automotores –
responsável por 9% das exportações mundiais e 10% das
brasileiras. Esse setor tem participação relevante na pauta de
exportações da maioria dos países analisados. Entre os países
em desenvolvimento, nota-se uma maior importância do setor
nas economias do Leste Europeu (Hungria, República Tcheca e
Polônia). Tais países têm se beneficiado de investimentos diretos
vindos da União Européia, atraídos por menores custos de
produção, proximidade geográfica e identidade cultural. Esses

Mapa 3
Especialização em Escala, 2005

Fonte: UNComtrade, elaboração do autor.
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fatores representam um enorme desafio à capacidade do Brasil
de atrair investimentos.

Especialização em Tecnologia Diferenciada e Baseada em
Ciência

O grupo de setores intensivos em tecnologia diferenciada
e baseada em ciência é formado por: máquinas e equipamentos,
máquinas de escritório e informática, aparelhos elétricos, material
eletrônico e comunicações, instrumentos médicos e ópticos,
aviação / ferroviário / embarcações / motos.

O Mapa 4 mostra os países especializados nesses setores.
É o grupo em que é mais visível a concentração geográfica. Notam-
se três regiões com especialização no segmento, responsáveis
por 80% das exportações mundiais de produtos intensivos em
tecnologia diferenciada e baseada em ciência: i) EUA e México
(16%); ii) Centro e Norte da Europa (25%); e iii) Sudeste Asiático

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

C
h

in
a

R
ú

ss
ia

Ín
d

ia

M
é
xi

co

B
ra

si
l

T
ot

a
l

H
u

n
g

ri
a

P
o
lô

n
ia

C
h

ile

Ja
p

ã
o

A
le

m
a
n
h
a

Á
fr

ic
a

d
o

S
u

l

Química Borracha e plástico Metalurgia Veículos automotores

14%

30%

24%

28% 29%

24%24%

42%

49%

41% 42%

32%
35%

E
U

A

Fonte: UNComtrade, elaboração do autor.

Gráfico 3
Participação dos Setores Intensivos em Escala nas Exportações dos
Países, 2005 (em %)



84

(39%). Fora dessas três regiões, o Brasil, embora não tenha espe-
cialização nesses tipos de produtos, é a economia com maior
volume de exportações desses bens.

Fonte: UNComtrade, elaboração do autor.

Mapa 4
Especialização em Tecnologia Diferenciada e Baseada em Ciência, 2005
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A pauta de exportações brasileiras, no que se refere a esse
grupo, é maior em máquinas e equipamentos. Contudo, é no
setor de aviação / ferroviário / embarcações / motos que a partici-
pação nas exportações brasileiras é maior do que na mundial,
por conta basicamente do segmento de aviação. A baixa
especialização do Brasil no grupo decorre, sobretudo, da fraca
participação do complexo eletrônico (máquinas de escritório e
informática, e material eletrônico e comunicações) nas expor-
tações do país.

Conclusão

Os mapas da especialização no comércio internacional
mostram que a forma como cada país se insere nas exportações
mundiais depende de diferentes tipos de fatores. Para alguns, a
geografia – dotação de recursos naturais e a população – é
importante. O Sudeste Asiático, por exemplo, apresenta a elevada
densidade populacional como uma das principais causas de sua
forte especialização em trabalho. As nações não-desenvolvidas
com especialização em escala são, por sua vez, basicamente
exportadoras de produtos metalúrgicos, em virtude da
disponibilidade de recursos minerais. Já a farta disponibilidade
de petróleo é fator determinante para a forte especialização da
Rússia em recursos naturais. A proximidade geográfica com o
Japão e com os Estados Unidos contribui para que a China e o
México, respectivamente, tenham especialização em setores
intensivos em tecnologia e baseada em ciência.

Nesse contexto mundial, o Brasil está inserido como es-
pecializado em setores intensivos em recursos naturais. No
entanto, suas exportações desses bens são mais diversificadas
frente a países com essa mesma especialização. Essa diferença
decorre de fatores diversos como: os avanços em termos de
pesquisa científica e capacidade empresarial no setor de
alimentos; a elevada eficiência logística na extração mineral; e
a liderança mundial em tecnologia de ponta em águas
profundas, na exploração de petróleo. Assim, ser especializado
em recursos naturais não é o mesmo que afirmar que não
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existem elementos relevantes de elevado valor agregado na
produção desses bens.

O Brasil também apresenta especialização em diversos
setores que não são intensivos em recursos naturais. A
participação nas exportações brasileiras é maior em relação à
média mundial nos setores de couro e calçados (intensivo em tra-
balho), metalurgia e veículos automotores (intensivos em escala)
e aviação (intensivo em tecnologia diferenciada e baseada em
ciência). As defasagens brasileiras mais expressivas estão em
têxtil, vestuário, química e complexo eletrônico.

O padrão de especialização do comércio internacional
mostra que a capacidade de um país desenvolver competências
não decorre apenas de vantagens naturais, quer relacionadas a
fatores geográficos ou populacionais. Esse é o caso da Ásia, em
eletrônicos, e do Brasil, em veículos e aviação. Uma visão de
longo prazo mostra que alguns países asiáticos e latino-
americanos – o Brasil é um exemplo disso – conseguiram mudar
significativamente a inserção e a especialização externa de suas
economias. Em todos os casos, isso requereu a implementação
de estratégias que combinaram esforços tanto do setor público
quanto do privado.
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Petróleo e Álcool Mudam a Pauta
Exportadora Brasileira

Fernando Pimentel Puga*
20 de julho de 2007

Nos últimos dez anos, a economia brasileira saiu de um
quadro de inflação elevada, crises recorrentes de balanços de
pagamentos e crescimento volátil, para um quadro de índices
de inflação próximos aos de países desenvolvidos, robustez nos
indicadores de solvência externa e crescimento estável.

Um dos principais fatores a promover essa mudança no
quadro macroeconômico foi o desempenho das vendas externas
do país, que, entre 1996 e 2006, tiveram um crescimento de
11,2% ao ano. Em conseqüência, a participação das exportações
na produção das empresas passou de 13%, em 1996, para 25%,
em 2006, ou seja, quase o dobro. Nesse processo, o Brasil foi
beneficiado pela expansão do comércio mundial e por altas dos
preços de commodities, mas também foi importante a capacidade
de resposta da indústria brasileira a esse cenário.1

A despeito da evolução positiva, há questionamentos
quanto à qualidade do desempenho da indústria, principalmente
do ponto de vista da composição setorial das exportações. Em
2006, o valor exportado pelos segmentos intensivos em recursos
naturais aumentou em 22% (8,2% em quantum), em contraste
com uma alta de 6,6% (queda de 1,3% no quantum) dos setores
intensivos em trabalho.

Este estudo analisa as mudanças na estrutura industrial no
período 1996-2006, com base em informações setoriais sobre
os desempenhos das exportações, produção e participação do

* Assessor da Presidência do BNDES.
1 Ver Pasin, J.A. Por que Crescem as Exportações Brasileiras. In: Visão do De-
senvolvimento nº 1, 2006.
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mercado externo nas vendas das empresas (coeficiente de ex-
portações). Assim, busca-se não só verificar quais setores estão
ganhando ou perdendo participação na indústria, mas também
chamar a atenção para eventuais movimentos de especialização
da economia em determinado grupo de setor.

Mudanças na Pauta de Exportações

Para analisar as mudanças na composição da pauta de
exportações, foram destacados três períodos: I) 1996 a 2002 –
de lento e instável crescimento das exportações; II) 2002 a 2005
– forte expansão das exportações e do saldo comercial; e III)
2006 – manutenção do crescimento das exportações, mas com
modesto aumento do saldo comercial.2  O Gráfico 1 mostra o
comportamento do comércio exterior nesses períodos.

2 Esta periodização foi utilizada também nas seções seguintes, que tratam do
comportamento da produção e do coeficiente de exportações.
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A Tabela 1 mostra a composição da pauta de exportações,
entre 1996 e 2006. Os setores foram agrupados por tipo de
tecnologia, conforme tipologia sugerida pela Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD).3 Ao longo
dos últimos dez anos, houve um aumento da participação dos
setores intensivos em recursos naturais na pauta, seguido dos
setores com tecnologia diferenciada e baseada em ciências. Em
contraste, houve uma queda na importância dos setores intensivos
em escala e, principalmente, dos intensivos em trabalho.

O aumento da importância dos setores intensivos em
recursos naturais é explicado basicamente pelo setor de petróleo
e álcool. A participação deste nas exportações brasileiras passou
de apenas 2%, em 1996, para 8%, em 2005, e 11%, em 2006.
Com isso, passou a ocupar o terceiro lugar no ranking de
importância nas vendas ao exterior do Brasil, ultrapassando o
setor de veículos automotores. Vale observar que, quando se
excluem o petróleo e o álcool, temos uma queda na participação
dos setores intensivos em recursos naturais nas exportações
brasileiras.

Os setores intensivos em trabalho perderam participação
na pauta de exportações ao longo dos últimos dez anos,
particularmente os segmentos de têxtil e de couro e calçados.
Trata-se de períodos bastante distintos em termos de desempenho
da economia brasileira, sobretudo da taxa de câmbio. Assim,
quando se observa o comportamento recente do setor, além do
efeito negativo que a apreciação do câmbio tem tido sobre os
custos em dólar com mão-de-obra, vale destacar a crescente
dificuldade em competir com países como China e Índia, onde
os salários são bem inferiores.

A perda de participação dos intensivos em escala ficou
restrita ao período 1996-2002, por conta, principalmente, do
fraco desempenho da metalurgia básica. Nesse período, ainda
predominava um quadro de baixo crescimento do consumo
mundial de produtos siderúrgicos, agravado pela substituição

3 OECD. Structural Adjustment and Economic Performance. Paris: OECD, 1987.
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Agropecuária 8,3 9,5 8,7 8,3 1,1 -0,8 -0,3 0,0

Indústria 91,7 90,5 91,3 91,7 -1,1 0,8 0,3 0,0

Baseada em Recursos
Naturais

37,1 38,6 39,6 41,5 1,5 1,0 1,9 4,4

Extração Mineral 6,4 5,8 7,3 7,6 -0,6 1,4 0,3 1,1

Petróleo e álcool
(inclui refino)

2,3 6,7 8,3 10,6 4,5 1,6 2,3 8,4

Alimentos e Bebidas 20,8 18,2 17,1 16,6 -2,5 -1,2 -0,5 -4,2

Madeira 2,2 2,9 2,6 2,3 0,7 -0,3 -0,3 0,1

Papel e Celulose 4,0 3,4 2,8 2,8 -0,7 -0,5 0,0 -1,2

Prod. de Min. Ñ.
Metálicos

1,4 1,5 1,5 1,5 0,1 -0,1 0,0 0,1

Intensiva em Trabalho 9,9 8,2 6,8 6,2 -1,7 -1,5 -0,6 -3,7

Têxtil 2,1 1,4 1,3 1,2 -0,7 -0,1 -0,2 -0,9

Vestuário 0,5 0,4 0,3 0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,3

Couro e Calçados 4,9 4,2 2,9 2,9 -0,7 -1,3 -0,1 -2,0

Produtos de metal 1,2 0,8 1,0 0,9 -0,3 0,2 -0,1 -0,3

Móveis 1,3 1,4 1,2 1,1 0,1 -0,2 -0,1 -0,2

Intensiva em Escala 30,7 26,7 29,0 29,0 -4,0 2,3 0,0 -1,7

Química 7,0 5,9 5,6 5,6 -1,1 -0,3 0,0 -1,4

Borracha e Plásticos 1,8 1,6 1,5 1,6 -0,2 -0,1 0,1 -0,2

Metalurgia 13,8 10,0 10,9 11,4 -3,8 0,8 0,5 -2,4

Veículos Automotores 8,1 9,2 11,0 10,4 1,0 1,8 -0,5 2,3

Diferenciada e Baseada
em Ciência

12,5 16,1 15,3 14,2 3,6 -0,8 -1,1 1,7

Máq. e Equipamentos 6,6 5,3 6,3 5,8 -1,3 1,0 -0,4 -0,8

Máq. Escrit. e Informática 0,7 0,4 0,4 0,4 -0,4 0,0 0,0 -0,4

Materiais Elétricos 1,8 1,5 1,6 1,9 -0,2 0,1 0,3 0,1

Mat. Eletrônico/Comunic. 1,3 3,5 2,8 2,6 2,1 -0,6 -0,2 1,3

Instr. Médicos e Ópticos 0,4 0,6 0,4 0,5 0,2 -0,1 0,0 0,1

Aviação/Ferrov./Emb./
Motos

1,7 4,9 3,7 3,0 3,2 -1,2 -0,7 1,4

Fonte: Secex, elaboração do autor.

do aço por outros materiais, como o alumínio, na construção
civil, e derivados de petróleo, na indústria automobilística (esse
quadro mudou nos últimos anos com a expansão da demanda
chinesa de aço). Em contraste, houve uma forte expansão da
participação do setor de veículos automotores nas exportações.
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Contribuíram para esse desempenho a realização de acordos
comerciais, a instalação de montadoras no país e a maior
eficiência nos processos produtivos e organizacionais.

Finalmente, a maior participação dos setores com tecno-
logia diferenciada e baseada em ciência deve-se à expansão das
exportações de aviões e de material eletrônico e de comunica-
ções. O crescimento de material eletrônico e de comunicações
foi concentrado no final dos anos 1990, especialmente celulares,
a partir da implantação da banda B de telecomunicações móveis.

Participação dos Setores na Produção Industrial

A composição setorial da produção industrial guarda
semelhanças com a pauta de exportações brasileira.4  Destacam-
se os grupos de setores intensivos em recursos naturais, seguidos
pelos intensivos em escala, com tecnologia diferenciada e
baseada em ciência e, finalmente, pelos intensivos em trabalho.

Em termos de mudança na estrutura industrial, houve o
aumento da importância dos setores intensivos em recursos na-
turais, atribuído, principalmente, ao setor de petróleo e álcool,
em contraste com a queda da participação dos setores intensi-
vos em trabalho. Grosso modo, temos que a perda de 4,1 pon-
tos percentuais dos intensivos em trabalho foi em grande parte
compensada pelo aumento de 3,5 pontos percentuais em petró-
leo e álcool.

Nos demais grupos, houve um aumento na participação
dos setores intensivos em escala, e manutenção naqueles com
tecnologia diferenciada e baseada em ciência. No primeiro, o
destaque foi metalurgia básica, com um desempenho fortemente
influenciado pela alta de preços do setor. No segundo, a queda
de participação foi maior em material eletrônico e de
comunicações, por conta tanto de reduções de preço quanto da
produção física.

4 Os dados de produção industrial para 2006 foram calculados com base na
Pesquisa Industrial Anual/IBGE (PIA/IBGE) de 2005, atualizada pelas variações
dos índices de produção física da indústria do IBGE e dos índices de preços no
atacado da Fundação Getulio Vargas.
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O Coeficiente de Exportação

Com base nos dados de produção e exportação analisa-
dos, é possível obter a evolução dos coeficientes de exportação
dos setores, que mostra o percentual da produção destinado ao

Indústria 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Baseada em Recursos
Naturais

35,7 38,8 38,2 38,1 3,2 -0,7 -0,1 2,4

Extração mineral 1,8 2,1 2,6 2,8 0,3 0,5 0,1 1,0

Petróleo e álcool
(inclui refino)

6,4 8,5 10,2 9,9 2,1 1,7 -0,3 3,5

Alimentos e Bebidas 19,7 20,0 18,3 18,6 0,4 -1,7 0,3 -1,1

Madeira 1,1 1,2 1,3 1,2 0,2 0,1 -0,1 0,1

Papel e Celulose 3,6 3,8 3,1 3,0 0,3 -0,7 -0,1 -0,6

Prod. de Min. Ñ.
Metálicos

3,1 3,1 2,6 2,6 0,0 -0,6 0,0 -0,6

Intensiva em Trabalho 13,9 11,2 10,2 9,8 -2,7 -0,9 -0,4 -4,1

Têxtil 3,5 2,6 2,2 2,1 -0,9 -0,4 -0,1 -1,4

Vestuário 2,5 1,5 1,4 1,3 -1,0 0,0 -0,2 -1,2

Couro e Calçados 2,3 2,3 1,7 1,5 -0,1 -0,6 -0,1 -0,8

Produtos de metal 3,4 3,0 3,4 3,4 -0,4 0,5 -0,1 0,0

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

Intensiva em Escala 31,9 32,0 34,8 34,0 0,0 2,9 -0,8 2,1

Química 12,5 12,9 12,1 11,7 0,4 -0,7 -0,4 -0,7

Borracha e Plásticos 3,8 3,5 3,8 3,6 -0,3 0,3 -0,2 -0,2

Metalurgia 5,9 7,1 8,2 8,4 1,2 1,1 0,2 2,5

Veículos Automotores 9,8 8,5 10,7 10,3 -1,3 2,2 -0,3 0,6

Diferenciada e Baseada
em Ciência

14,3 14,9 14,0 14,4 0,7 -0,9 0,3 0,1

Máq. e Equipamentos 6,1 5,8 5,4 5,4 -0,3 -0,4 0,0 -0,7

Máq. Escrit. e
Informática

0,5 0,9 0,7 1,0 0,3 -0,1 0,3 0,5

Materiais Elétricos 2,5 2,4 2,4 2,7 -0,1 0,0 0,3 0,2

Mat.
Eletrônico/Comunic.

3,7 3,3 2,9 2,7 -0,4 -0,4 -0,2 -1,0

Instr. Médicos e Ópticos 0,7 0,7 0,6 0,6 0,0 -0,1 0,0 0,0

Aviação/Ferrov./Emb./
Motos

0,9 1,9 2,0 1,9 1,1 0,0 0,0 1,1

Fontes: IBGE e FGV, elaboração do autor.
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mercado externo. Para tanto, buscou-se compatibilizar as duas
informações, com os dados sendo calculados em dólares, a
preços constantes de 2000.

Em 2006, a indústria brasileira designou ao mercado exter-
no 25% da quantidade que produziu – quase o dobro do
percentual de 1996 (13%). Salta aos olhos a forte similaridade
entre os coeficientes de exportação dos quatro grupos de setores
analisados em 1996, com um forte distanciamento entre os grupos
nos anos seguintes (Tabela 3). Nota-se maior crescimento do
coeficiente nos setores intensivos em recursos naturais,
principalmente em petróleo e álcool, e naqueles com tecnologia
diferenciada e baseada em ciência.

O aumento do coeficiente de petróleo e álcool veio
acompanhado de um forte aumento da produção, conforme visto
na seção anterior, mas que, por conta das características do
produto, tem sido em grande parte destinado ao mercado externo.
No Brasil, predomina a extração de petróleo pesado, enquanto
o consumo nacional é maior em petróleo leve.

Dentre os setores com tecnologia diferenciada e baseada
em ciência, o destaque foi material eletrônico e de comunicações.
A forte expansão do coeficiente de exportações se seguiu à
referida implantação e consolidação da telefonia móvel no Brasil.
Desde então, o país tem-se tornado uma importante base de
exportação de celulares para os países vizinhos da América do
Sul – especialmente Venezuela e Argentina.

Nos setores intensivos em escala, o aumento do coeficiente
foi liderado pelos veículos automotores. Durante os anos 1990,
o setor passou por um significativo processo de reestruturação
no Brasil, com a instalação de 22 novas montadoras, moderni-
zação de plantas e mudanças nos processos produtivos e
organizacionais. Foi desenvolvido um sistema de produção
eficiente, baseado na crescente transferência de atividades na
linha de montagem para fornecedores, o que permitiu reduções
de custos, melhor relacionamento entre montadoras e sistemistas
e diminuição de estoques. O resultado foi um aumento da
participação do Brasil nas exportações mundiais de veículos
automotores (de 0,8%, em 1996, para 1,4%, em 2005).
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O desempenho do coeficiente de exportações foi particu-
larmente modesto nos setores intensivos em trabalho, que está
associado ao menor crescimento das exportações frente aos de-

Indústria 13 19 25 25 6 7 0 12

Baseada em Recursos
Naturais 14 24 29 30 10 5 1 16

Extração Mineral 51 56 70 68 4 15 -2 16

Petróleo e álcool
(inclui refino) 5 17 22 27 12 4 5 22

Alimentos e Bebidas 13 23 27 27 10 4 1 14

Madeira 32 42 49 50 10 7 0 18

Papel e Celulose 21 24 31 33 4 7 1 12

Prod. de Min. Ñ.
Metálicos 7 11 17 18 5 5 1 11

Intensiva em Trabalho 12 13 17 16 2 3 0 5

Têxtil 10 11 16 16 1 5 -1 5

Vestuário 4 4 6 5 0 2 -1 1

Couro e Calçados 38 32 31 33 -6 -1 2 -5

Produtos de Metal 5 5 8 9 1 3 0 4

Móveis 8 14 19 16 6 5 -3 9

Intensiva em Escala 12 18 20 20 5 2 0 8

Química 6 12 12 11 6 1 -1 5

Borracha e Plásticos 6 10 11 12 3 1 1 5

Metalurgia 36 37 33 38 1 -4 5 2

Veículos Automotores 16 20 28 27 4 8 -1 11

Diferenciada e Baseada
em Ciência 12 20 28 25 8 8 -3 14

Máq. e Equipamentos 19 19 32 29 0 13 -2 11

Máq. Escrit. e
Informática 7 4 8 6 -3 4 -3 -2

Materiais Elétricos 13 15 20 23 2 5 3 10

Mat.
Eletrônico/Comunic. 3 17 32 34 14 15 2 30

Instr. Médicos e Ópticos 8 15 24 25 7 10 1 17

Aviação/Ferrov./Emb./
Motos 29 41 39 31 12 -2 -9 2

Fontes: Secex, IBGE, Funcex e FGV, elaboração do autor.
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mais setores. Conforme observado, esse desempenho mais mo-
desto está associado à forte concorrência com países com baixo
custo de mão-de-obra, como China e Índia.

Conclusão

Nos últimos dez anos, houve um nítido movimento de
concentração das pautas de exportação e da produção industrial
em setores intensivos em recursos naturais. Essa concentração
ocorreu em detrimento da perda de importância dos setores
intensivos em trabalho, os quais, já em 1996, tinham menor
relevância nas exportações e na produção industrial.

Uma análise mais detalhada dos dados mostra que a
explicação para a maior importância dos setores intensivos em
recursos naturais foi o excepcional desempenho em petróleo e
álcool. Nesse sentido, não representa um aprofundamento da
especialização em setores em que o Brasil tinha nítidas vantagens
competitivas e maior participação no comércio mundial, como,
por exemplo, alimentos e bebidas, mas sim a forte expansão de
um setor que tinha um peso bastante modesto nas exportações
brasileiras, em 1996.

Alguns números mostram o impacto do petróleo e álcool
na mudança da estrutura industrial. A participação do setor na
produção industrial aumentou de 6,4%, em 1996, para 9,9%,
em 2006. No valor das exportações, saiu de apenas 2,3% para
10,6%, no período. Em 1996, a participação conjunta dos setores
intensivos em trabalho nas exportações era mais do que o triplo
da participação de petróleo e álcool. Em 2006, caiu para quase
a metade (58%).

O desempenho em petróleo e álcool mais do que explica
o crescimento da participação dos setores intensivos em recursos
naturais nas exportações brasileiras, em 2006, frente ao ano
anterior. Em média, houve uma queda na importância dos demais
setores intensivos em recursos naturais nas exportações.

Dentre os demais resultados do estudo, vale destacar a
manutenção da participação de setores mais diretamente
associados à geração de desenvolvimento tecnológico e
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modernização do restante da economia. Houve um modesto
aumento de 0,1 ponto percentual em sua participação na
produção industrial, mas um aumento de 1,7 ponto percentual
nas exportações.

Em suma, a principal novidade na estrutura industrial dos
últimos dez anos foi o setor de petróleo e álcool. Alguns desafios
se colocam para o país. Um deles está em definir políticas que
tratem dos custos econômicos e sociais resultantes da perda
ocorrida de participação dos setores intensivos em trabalho na
estrutura industrial. Um outro desafio consiste em potencializar
o efeito do desenvolvimento do setor de petróleo sobre a
economia. Uma das formas seria o fortalecimento de setores com
tecnologia diferenciada e baseada em ciência, como o segmento
de máquinas e equipamentos voltados à indústria do petróleo.
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Aumento das Importações não Gerou
Desindustrialização

Fernando Pimentel Puga*
29 de março de 2007

Entre 2003 e 2006, as importações brasileiras cresceram 88%
em valor e 45% em quantum, o que corresponde a taxas anuais
de crescimento de 24% e 13%, respectivamente. No mesmo
período, a taxa de câmbio apresentou uma apreciação real de
26%.1  Esse desempenho trouxe algumas preocupações quanto
à trajetória da economia brasileira. A expansão das importações
seria resultado dessa valorização e estaria levando a um proces-
so de desindustrialização.

Diante desse cenário, o objetivo deste informe é avaliar o
impacto do aumento das importações sobre a indústria de trans-
formação, nos três últimos anos. A análise se estende, porém, ao
período 1996-2006, o que permite uma maior sensibilidade sobre
a magnitude das mudanças ocorridas nos anos recentes.

O estudo é focado no comportamento do coeficiente de
penetração das importações. Esse indicador mede a participa-
ção das importações no consumo doméstico, o que ajuda a iden-
tificar movimentos de substituição da produção nacional por
produtos importados.

São feitas comparações internacionais, de modo a avaliar
a dimensão dos movimentos de troca do produto nacional pelo
importado, no Brasil. O estudo mostra também dados por setor.
Assim, permite analisar se esses movimentos estariam levando a
uma maior concentração da produção nacional nos setores in-
dustriais tradicionais.

*Assessor da Presidência do BNDES.
1 Cálculo feito com base em dados da Fundação Centro de Estudos do Comér-
cio Exterior (Funcex), que compara o real com uma cesta de 13 moedas e
utiliza o Índice de Preços por Atacado (IPA) como deflator.
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O Coeficiente de Penetração das Importações

O coeficiente de penetração das importações visa
quantificar os aumentos da participação das importações no
consumo aparente (produção – exportação + importação). Os
dados estão em dólares, a preços constantes de 2000. Neste es-
tudo, foram calculados dois coeficientes de penetração geral da
economia e da indústria de transformação. No primeiro, o coefi-
ciente é calculado com base nos dados de exportações e impor-
tações totais e do PIB da economia. No segundo, os dados refe-
rem-se apenas à indústria de transformação.2

Como mostra o Gráfico 1, o coeficiente geral de penetra-
ção das importações ficou em 5,5%, em 2006. Dito de outra
forma, a importação respondeu por uma pequena parcela do
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Gráfico 1

Coeficiente de Penetração das Importações – Indústria e Geral (em %)

Fontes: Funcex, IBGE, Secex, OMC e Banco Mundial, elaboração do autor.

2 Existem diferenças entre os números apresentados neste estudo e os que
foram apresentados em análises anteriores. O objetivo foi compatibilizar me-
lhor os dados de preços, quantum e valor do comércio exterior. Para os oito
últimos anos, no entanto, essas diferenças são menos significativas.
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consumo doméstico de bens e serviços. Houve, contudo, um
aumento de 1,8 ponto percentual no coeficiente, em relação a
2003.

Já o coeficiente de penetração das importações da indús-
tria de transformação ficou em 19%, em 2006. Nota-se um ex-
pressivo aumento de 4,5 pontos percentuais, frente a 2003.
Corresponde ao maior nível dos últimos dez anos. Verifica-se
uma associação entre os movimentos do coeficiente e da taxa
de câmbio. Os anos de forte queda no coeficiente – 1999 e 2002
– foram também de significativa desvalorização cambial.

Coeficiente Geral da Economia – Comparações
Internacionais

A Tabela 1 mostra a evolução do coeficiente de penetra-
ção das importações da economia em diferentes países. Na mé-
dia mundial, o coeficiente ficou em 15% do PIB, em 2006. É
possível perceber alguns padrões entre os países. O coeficiente
de importações é mais elevado no México e na Coréia do Sul –
países com estruturas industriais integradas às de outras econo-

Coréia
do Sul 23,6 21,8 15,9 17,9 21,4 17,7 16,7 19,8 23,5 25,3 n.d.

México 13,8 15,6 16,6 17,7 20,2 19,2 19,0 18,7 20,3 21,6 n.d.

União
Européia
(15)* 9,8 9,8 9,7 9,6 10,1 9,5 9,6 11,0 12,8 14,0 n.d.

Japão 11,7 11,1 9,3 10,1 11,8 10,4 10,0 11,1 12,5 13,3 n.d.

Estados
Unidos 10,3 10,6 10,6 11,2 12,5 11,4 11,0 11,3 12,3 13,1 n.d.

Rússia 8,2 8,4 6,8 4,4 4,6 5,1 5,4 6,1 7,3 8,7 n.d.

China 4,1 3,8 3,4 3,7 4,6 4,4 4,9 6,1 7,4 7,8 n.d.

Brasil 5,2 5,5 5,2 4,3 4,6 4,4 3,6 3,7 4,5 4,9 5,5

Índia 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 1,9 2,0 2,3 2,8 3,5 n.d.

Mundo* 11,8 11,7 11,0 11,0 12,0 11,0 10,9 11,8 13,4 14,3 14,9
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mias –, com expressiva importação de insumos e bens de capital
para produção voltada à exportação.

O segundo grupo é formado pelas maiores economias
mundiais: Estados Unidos, Japão e União Européia. Possuem
estruturas produtivas integradas em seus países, mas com eleva-
do grau de abertura, particularmente na indústria.

Finalmente, o terceiro grupo é constituído por Brasil, Rússia,
China e Índia – os BRICs –, economias com grandes dimensões
territorial e populacional. Apresentam estruturas industriais com
alguma complexidade, porém ainda com forte participação de
setores intensivos em recursos naturais ou em trabalho, que de-
mandam pouco de outros segmentos produtivos.

Chama a atenção o fato de o coeficiente de penetração
das importações ter aumentado, a partir de 2003, em todos os
países analisados. A alta foi maior na China e na Rússia. No
primeiro, acompanhou a expansão de setores com tecnologia
diferenciada e baseada em ciência – material eletrônico e equi-
pamentos de informática – com aumento da importação de
componentes eletrônicos. Na Rússia, decorreu do crescimento
do comércio exterior do país, com o aumento das exportações
de petróleo. Os coeficientes desses países, ainda que conti-
nuem a ser inferiores à média mundial, descolaram do nível do
Brasil.

A evolução do coeficiente no Brasil seguiu, portanto, uma
tendência mundial de maior intercâmbio comercial entre os paí-
ses. A penetração das importações no consumo doméstico ain-
da é baixa no Brasil – 5,5% do PIB, em 2006 –, quando compa-
rada à média mundial.

Coeficiente da Indústria – Análise por Setor

A Tabela 2 apresenta os coeficientes de penetração das
importações para os diferentes setores da indústria de transfor-
mação, entre 2003 e 2006. Os setores foram agrupados por tipo
de tecnologia, conforme tipologia sugerida pela OECD
(“Structural adjustment and economic performance”. Paris,
OECD, 1987). Em quase todos os setores, houve aumento no
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coeficiente. A única exceção foi máquinas de escritório e
informática.

Os maiores incrementos nos coeficientes foram em seto-
res intensivos em trabalho, dobrando de 5% para 10%, entre

Indústria de
Transformação 14 17 16 15 17 17 16 14 16 17 19

Baseada em Recursos
Naturais 6 6 6 5 5 4 5 4 4 4 5

Alimentos e Bebidas 5 5 5 5 4 3 4 3 3 4 4

Madeira 4 5 5 3 4 3 2 2 3 3 4

Papel e Celulose 12 14 15 10 10 8 7 7 8 8 9

Prod. de Min. Não
Metálicos 5 5 5 4 4 5 5 5 6 6 7

Intensiva em Trabalho 8 9 8 6 6 6 6 5 7 8 10

Têxtil 8 11 9 7 8 7 7 7 8 10 12

Vestuário 5 6 5 3 3 3 2 2 3 4 6

Couro e Calçados 10 10 8 5 6 5 3 3 4 5 6

Produtos de Metal -
exc. máq. e equip. 8 8 9 7 7 8 8 8 9 10 13

Móveis 8 9 8 6 6 7 6 6 7 8 8

Intensiva em Escala 14 16 16 16 17 17 18 16 17 17 18

Químico 14 15 15 17 21 21 26 23 25 24 26

Borracha e Plásticos 9 10 10 10 10 11 12 10 11 12 12

Metalurgia 10 13 12 11 12 12 11 8 7 9 14

Veículos Automotores 19 24 25 19 17 15 12 11 11 12 13

Diferenciado e Baseado
em Ciência 27 33 34 34 36 35 31 29 32 35 37

Máq. e Equipamentos 31 38 35 33 32 32 30 28 28 33 34

Máq. Escrit. e
Informática 29 29 32 28 34 32 26 23 21 23 21

Materiais Elétricos 24 28 26 26 24 28 33 27 26 29 31

Mat.
Eletrônico/Comunic. 20 25 32 36 40 39 31 34 39 45 51

Instr. Médicos e
Ópticos 48 50 50 46 51 55 52 53 59 64 68

Aviação/Ferrov./Emb.
/Motos 26 44 43 47 59 45 23 17 28 25 27
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2003 e 2006. O coeficiente do setor têxtil, por exemplo, triplicou.
A base de comparação, contudo, é bastante reduzida. Mesmo
com esse aumento, a participação das importações no consumo
doméstico dos setores intensivos em trabalho ainda é bem infe-
rior à da média da indústria de transformação.

Os aumentos foram proporcionalmente menores em seto-
res intensivos em escala, seguido pelos setores com tecnologia
diferenciada ou baseada em ciência. Chama a atenção o setor
de veículos automotores, em que o coeficiente de 2006 ainda
era a metade do nível registrado em 1998. Contudo, o coeficien-
te chegou a níveis recordes nos setores de material eletrônico e
comunicações e de equipamentos médicos e ópticos.

Nos setores intensivos em recursos naturais, a participação das
importações no consumo doméstico, além de baixa, tem se mantido
relativamente estável – em torno de 5%, nos últimos dez anos.

A preocupação deste estudo é identificar se nos setores
em que houve aumentos da participação de importados no con-
sumo doméstico estaria ocorrendo uma substituição da produ-
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ção nacional por importados. Para tanto, o Gráfico 2 compara o
crescimento do quantum importado com o produzido, entre 2003
e 2006. Nota-se que, em média, os setores com maiores aumen-
tos nas importações apresentaram também maiores crescimen-
tos na produção.

As substituições da produção nacional por importados
ocorreram principalmente em setores intensivos em trabalho
e que, portanto, têm uma parcela expressiva de gastos na
moeda doméstica com mão-de-obra. Em vestuário e calça-
dos, houve fortes aumentos das importações e queda da pro-
dução nacional.

Os setores com tecnologia diferenciada ou baseada em ci-
ência apresentaram expressivo crescimento das importações, mas
com forte aumento de produção. Dentre estes, destacam-se equi-
pamentos eletrônicos e material de informática. Um movimento
semelhante ocorreu em veículos (intensivo em escala). Acompa-
nhando a expansão de 61% das importações, a produção do setor
aumentou 41%. Pelos números da Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a produção de veí-
culos no Brasil passou de 1,8 milhões de unidades, em 2003, para
2,6 milhões, em 2006.

Um cenário semelhante aparece quando se comparam as
importações e as exportações (Gráfico 3). Ambas tiveram cresci-
mento expressivo, quando se observam os setores com tecnologia
diferenciada e baseados em ciência. Trata-se de setores forte-
mente dependentes de insumos importados para a fabricação de
seus produtos. Segundo Puga (2006),3  mesmo quando se res-
tringe a análise às empresas exportadoras, o valor das importa-
ções é maior do que o das exportações nos setores de material
eletrônico e equipamentos de informática.

As exportações também acompanharam o crescimento das
importações no setor de veículos. Os acordos comerciais do se-
tor têm contribuído para essa dinâmica. Nesses acordos é co-
mum se estabelecer um mecanismo de intercâmbio compensa-

3 Puga, F. Câmbio Afeta Exportadores de Forma Diferenciada. In: Visão do
desenvolvimento, nº 9, Rio de Janeiro: BNDES, 2006.
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do, no qual se define que um país pode importar produtos
automotivos com isenção de tarifas de importação de outro país,
até um limite estabelecido em função dos valores correspon-
dentes das exportações. Assim, o aumento das importações pas-
sa a ser um importante determinante do crescimento das expor-
tações.

Conclusão

Observa-se nos últimos três anos uma forte expansão da
participação das importações no consumo doméstico. De um
lado, essa expansão ocorreu em um período de expressiva valo-
rização do câmbio; de outro, acompanhou um movimento mun-
dial de maior intercâmbio comercial entre os países.

A comparação entre países, no entanto, mostra que o coe-
ficiente de importações do Brasil ainda encontra-se bem abaixo
da média mundial. Na comparação com os demais países do
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grupo dos BRICs, o coeficiente brasileiro tem ficado acima do
indiano, porém não vem acompanhando o forte aumento nos
coeficientes da China e da Rússia.

No que tange à indústria de transformação, destaca-se o
fato de o aumento do coeficiente de importações ter ocorrido
em quase todos os setores, entre 2003 e 2006. Os aumentos
foram proporcionalmente maiores em setores intensivos em tra-
balho e menores em setores intensivos em escala e naqueles
com tecnologia diferenciada ou baseada em ciência.

Os dados, porém, não apontam um movimento expressi-
vo de desindustrialização da economia. Em média, nos setores
com maior aumento nas importações, o crescimento da produ-
ção nacional foi também maior. Portanto, a alta das importações
está mais ligada ao aumento do consumo doméstico ou das ex-
portações do que a uma substituição da produção nacional por
importados.

Também não se observa um movimento de concentra-
ção da produção em setores tradicionais. Setores como o
eletrônico, o de instrumentos médicos e ópticos e o de veículos
aparecem entre os de maior crescimento industrial nos últimos
três anos. Parte dos aumentos de importação de veículos, por
exemplo, está ligada a aumentos de exportação a partir de
acordos comerciais que estabelecem um mecanismo de inter-
câmbio compensado.

Trata-se sobretudo de uma mudança no perfil da produ-
ção brasileira, que é compatível com a forma diferenciada com
que o câmbio afeta os setores. Aumentos das importações foram
acompanhados por queda na produção em setores intensivos
em trabalho, que têm uma parcela expressiva de gastos na moe-
da doméstica com mão-de-obra. A participação desses gastos
no custo das empresas aumenta com a valorização do câmbio. Já
o melhor desempenho da produção em setores com tecnologia
diferenciada ou baseada em ciência é condizente com a maior
dependência de insumos importados, o que faz com que os seto-
res sejam menos prejudicados pelo comportamento do câmbio.

Em suma, o cenário que se observa é de maior intercâm-
bio entre os países, em meio a uma conjuntura doméstica de
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valorização do câmbio, que vem afetando os setores de forma
diferenciada. Mantido esse cenário, o desafio estaria em definir
políticas que levem em conta os custos econômicos e sociais
decorrentes de mudanças na composição da produção.
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Exportações Brasileiras Crescem
com Mudança de Mercados

Jorge Antonio B. Pasin*
23 de janeiro de 2007

Ao longo dos últimos cinqüenta anos, as exportações
mundiais cresceram mais rapidamente que o PIB. Nos últimos
dez anos, esse processo se intensificou. Enquanto, entre 1996 e
2006, as exportações medidas em dólares correntes cresceram a
8,1% ao ano, a economia mundial se expandiu a 4,7% ao ano.
Como conseqüência, o coeficiente de exportação (relação entre
as exportações e o PIB) global avançou de 22,1%, em 1996,
para 30,3%, em 2006 (Gráfico 1).

* Assessor da Presidência do BNDES.
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Gráfico 1

Evolução dos Coeficientes de Exportação do Brasil e da Economia
Mundial, 1970-2006 (em % do PIB)

Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI), World Economic Outlook
Database, 2006; Banco Central do Brasil (Bacen) e Secretaria do Comércio
Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(Secex/MDIC). In: Pasin, 2007.
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No Brasil, a relação entre exportações e PIB apresentou
uma trajetória diferente da mundial. Não houve historicamente
uma tendência clara de aumento do coeficiente de exportação.
Esse quadro, no entanto, se alterou nos últimos dez anos, quan-
do as exportações cresceram, em média, a 11% ao ano enquan-
to o PIB se expandiu a 1,8% ao ano. Com isso, o coeficiente de
exportações brasileiro passou de 6,2%, em 1996, para 16,8%,
em 2006. Trata-se do maior nível em mais de quatro décadas, o
que elevou a participação brasileira no total de exportações
mundiais de 0,88%, em 1996, para 1,16%, em 2006.1

Isso faz do atual ciclo exportador – iniciado em 1996 – o
mais intenso e o de mais longa duração da história recente da
economia brasileira. Desde 1960, o único período em que se
verificou uma aceleração semelhante foi entre 1982 e 1984,
quando as exportações passaram de 7,4% para 14,2% do PIB.
Entretanto, esse nível não conseguiu se sustentar por muito tem-
po: já em 1986, o coeficiente havia baixado para 8,7%.

Outra diferença importante é que o ciclo dos anos 1980
foi, em boa medida, resultado de desvalorizações cambiais e da
intensificação de políticas de incentivo às exportações. O ciclo
atual, por outro lado, se sustenta na diversificação de mercados
de destino e nos ganhos de participação na pauta importadora
de nossos parceiros comerciais, tendo ocorrido, funda-
mentalmente, com base na expansão do quantum exportado,
como se verá adiante.

O aumento significativo do coeficiente exportador brasilei-
ro na última década também foi muito superior ao da economia
internacional. Como se pode ver no Gráfico 2, tomando-se o ano
de 1970 como base, o indicador da economia mundial em 1996
havia dobrado frente a 1970, enquanto o brasileiro era pratica-
mente o mesmo de 26 anos antes. Em compensação, em 2006, o
indicador do Brasil já era igual ao da economia internacional.

1 O máximo registrado após a década de 1960 foi 1,38%, em 1984.



109

Diante desse cenário, este número do Visão do Desenvol-

vimento se detém sobre as mudanças que ocorreram a partir de
1996 no destino das exportações brasileiras. O objetivo é inves-
tigar como se comportou a distribuição das vendas externas para
os nossos principais parceiros comerciais e, em particular, quan-
to o Brasil ganhou, ou perdeu, de participação na pauta impor-
tadora desses países.

Mercados de Destino

Ao longo de todo o século XX, os Estados Unidos (EUA) e
os países hoje integrantes da União Européia foram os principais
destinos das exportações brasileiras. Entre 1970 e 1980, o Japão
também passou a ocupar uma posição de destaque. Assim, em
1990, quase dois terços das exportações brasileiras destinavam-
se a esses três mercados.

No começo da década de 1990, com o processo de aber-
tura comercial e a consolidação do Mercosul, as exportações do
Brasil experimentaram um forte impulso de diversificação de
destino. Uma característica importante, desde então, foi a perda

Fontes: FMI, World Economic Outlook Database, 2006;
Banco Central do Brasil e Secex/MDIC. In: Pasin, 2007.

Gráfico 2

Evolução dos Coeficientes de Exportação do Brasil e da Economia
Mundial, 1970-2006 (em % do PIB)
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da importância relativa dos países desenvolvidos. Em 2006, EUA,
União Européia e Japão responderam por 42% da pauta, frente a
64,2% registrado em 1990 (Tabela 1).

Países Desenvolvidos 64,2 52,5 53,9 42,0

União Européia (15) 32,5 26,9 25,0 21,4

EUA 24,2 19,2 25,4 17,8

Japão 7,5 6,4 3,5 2,8

América Latina
(Aladi) 10,4 23,0 16,3 22,8

Mercosul 4,2 15,3 5,5 10,1

México 1,6 1,4 3,9 3,2

Restante da Aladi 4,6 6,3 7,0 9,5

China 1,2 2,3 4,2 6,1

Outros 24,2 22,2 25,5 29,1

Total em
Percentagem 100,0 100,0 100,0 100,0

Total em US$
Milhões 31.414 47.747 60.362 137.470

Fonte: Secex / MDIC.

Do espaço deixado pelos países desenvolvidos, a metade
foi ocupada por economias latino-americanas. A participação
da região aumentou de 10,4% para 22,8%, entre 1990 e 2006.
Esse resultado foi alcançado a despeito do retrocesso da posição
do Mercosul verificada entre 1996 e 2002, por conta da crise
econômica atravessada pelos vizinhos do Brasil: entre 1998 e
2002, o PIB em dólar, a preços de 1990, recuou 18,4% (média
de 4,9% ao ano) na Argentina e 17,4% no Uruguai.2

A outra grande área de expansão das exportações brasileiras
foi o mercado chinês. A China elevou sua participação na pauta
de 1,2%, em 1990, para 6,1%, em 2006. O restante do espaço

2 Ver  U.N. Stats [ http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnllist.asp].
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deixado pelos países desenvolvidos foi ocupado por países da
África e do Oriente Médio.

Ganhos de Mercado

Dadas as mudanças que ocorreram na composição do
destino das exportações brasileiras, caberia identificar se essas
alterações estiveram relacionadas a ganhos ou perdas de
participação nas importações desses países. Analisando-se o
período 2002-2005,3  período em que as exportações brasileiras
mais cresceram, observa-se que o aumento da participação dos
produtos nacionais na pauta de importações dos seus parceiros
comerciais foi mais significativo nos países que tiveram maior
expansão de suas importações – a principal exceção é o México.

O Gráfico 3 reúne informações sobre o aumento da
penetração de produtos do Brasil com relação à expansão das

3 Os dados do comércio exterior da maioria dos países para um determinado
ano só são disponibilizados a partir de meados do ano seguinte, por isso, não
foi possível incluir informações sobre 2006.

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Crescimento das Importações Totais

MUNDO

ARGENTINA

VENEZUELA

CANADÁ

MÉXICO

EUA

CHILE

CORÉIA DO SUL
JAPÃO

UNIÃO EUROPÉIA

COLÔMBIA
ARÁBIA SAUDITA

ÁFRICA DO SUL

CHINA

RÚSSIA

C
re

sc
im

en
to

P
er

ce
n

tu
al

d
o

s
P

ro
d

u
to

s
B

ra
si

le
ir

o
s

n
a

P
au

ta
d

e
Im

p
o

rt
aç

ão

Fonte: Comtrade/ONU. In: Pasin, 2007.

Gráfico 3

Crescimento das  Importações de Produtos Brasileiros vis-à-vis Expansão
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importações de alguns importantes mercados de destino. Pode-
se observar que o Brasil ganhou market share nas pautas
importadoras de seus principais parceiros comerciais, à exceção
da Rússia.

Crescimento da Participação do Brasil nas Importações dos

Mercados de Destino (2002-2005)

Com relação às importações mundiais, a participação do
Brasil aumentou, em média, 7,4% ao ano. Entre os países de-
senvolvidos, entretanto, esse aumento foi substancialmente
menor. Na União Européia, os ganhos foram próximos de zero.
A taxa de crescimento das importações brasileiras acompa-
nhou de perto o crescimento das importações totais do bloco
econômico – ganho de apenas 1%. Nos EUA e no Japão, os
ganhos foram um pouco melhores, 2,9% e 2,7%, respectivamente.

Em compensação, nos países em desenvolvimento, parti-
cularmente naqueles em que as taxas de crescimento das impor-
tações foram bastante elevadas, os ganhos de participação bra-
sileiros foram superiores à média. Os principais destaques são
México, Venezuela e China, onde o Brasil obteve ganhos de mais
de 14%.

Finalmente, caberia ainda analisar se esses ganhos de par-
ticipação se deveram a aumentos de preço ou de quantidade
(quantum) exportada. A Tabela 2 reúne informações para cinco
importantes regiões de destino – União Européia, Estados Uni-
dos, Mercosul, China e México – além do total, comparando a
evolução entre os anos de 1996 e 2006.

Os resultados mostram que, entre 1996 e 2005, o aumen-
to de quantum explica quase todo o crescimento verificado nas
exportações brasileiras. Em praticamente todos os mercados, o
nível de preços praticado em 2005 é, em pouca medida, superi-
or ao de 1996. Os maiores ganhos de preços foram registrados
no mercado norte-americano.

Já os ganhos de quantum foram bem mais relevantes. Os
aumentos registrados entre 1996 e 2006 foram, em média, de
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185%. Os destaques são os novos mercados – China e México –,
com aumento de mais de cinco vezes.

Conclusões

Em 2006, a participação do Brasil nas exportações mundi-
ais alcançou 1,16%, seu nível mais elevado desde 1988. Foi o
resultado de um aumento contínuo das vendas externas, que
vem ocorrendo desde 1996 e se intensificou nos últimos anos (a
taxa de crescimento das exportações brasileiras atingiu 23% ao
ano, entre 2002 e 2006). Em conseqüência, a participação das ex-
portações no PIB saltou de 6,2%, em 1996, para 16,8%, em 2006.

Esse resultado foi alcançado pelo crescimento do quantum

exportado e ocorreu com mudanças no mapa das exportações
brasileiras, por meio da diversificação de mercados de destino e
ganhos de participação na pauta importadora de nossos principais
parceiros comerciais.

Em um cenário de crescimento acelerado do comércio
internacional, o Brasil conseguiu ampliar participação de
mercado junto aos seus parceiros relevantes. Os ganhos foram
menores nas regiões mais desenvolvidas, ao passo que atingi-

Preços 1996 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2002 77,9 71,0 87,7 74,7 72,5 85,7 74,6

2005 101,3 93,0 108,9 94,1 102,0 94,9 104,8

2006** 110,8 98,5 118,1 103,1 109,7 101,2 115,3

Quantum 1996 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2002 162,3 165,8 190,6 60,7 312,3 402,4 92,3

2005 244,7 222,4 224,9 178,3 634,6 630,4 108,9

2006** 250,1 219,6 223,4 177,9 696,4 639,4 108,1

Fonte: Elaboração SAE com base em dados da Funcex.
*15 países.
**Os dados para 2006 são de outubro de 2005 a setembro de 2006, os demais
são médias anuais.
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ram percentuais expressivos em países como China, México, Ar-
gentina e África do Sul. Foram, em grande parte, decorrentes de
aumento das quantidades exportadas. Esses resultados confirmam
a importância das políticas de promoção e integração comercial
para o crescimento das exportações brasileiras.
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* Diretor de Pesquisa, Planejamento e Gestão de Risco do BNDES.

Crescimento Econômico: A
Importância da Estrutura Produtiva
e da Tecnologia

João Carlos Ferraz*

Um dos temas centrais da reflexão sobre o desenvolvimento
latino-americano tem sido compreender as razões pelas quais a
renda per capita dos países do continente tem diminuído em
comparação à das economias desenvolvidas no longo prazo.
De fato, entre 1870 e o final do século XX, a renda per capita da
América Latina em relação à da Europa passou de 34% para
31% e, comparando aos Estados Unidos (EUA), reduziu-se de
29% para 21%.

Essa experiência contrasta com a trajetória dos países do
sudeste da Ásia. Tomando-se o mesmo período de comparação,
as nações asiáticas conseguiram, ao longo do tempo, se aproximar
dos níveis de renda do mundo desenvolvido.

De fato, como se pode observar na Tabela 1, entre 1961 e
2004, a renda per capita latino-americana cresceu 1,53% ao ano,
enquanto a dos países desenvolvidos aumentou 2,62% e a do su-
deste da Ásia alcançou 5,18%. Isso significa dizer que, a esse
passo, a renda per capita da América Latina demora 46 anos
para dobrar, enquanto a dos países ricos precisa de 27 anos e a
do sudeste da Ásia, apenas 14 anos.

A diferença entre a América Latina e a Ásia não se restringe
apenas ao maior crescimento da renda per capita. A literatura é
farta em demonstrar o melhor desempenho relativo da Ásia
também em termos de crescimento do PIB, produtividade e
competitividade externa, com geração de empregos de boa
qualidade. Na América Latina, persistem economias de baixo
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crescimento, prevalecendo a geração de empregos informais,
precários e de baixa produtividade.

A interpretação tradicional aponta o capital humano e a
estabilidade macroeconômica como os principais motivos do
melhor desempenho asiático. Entretanto, em geral, não se avança
na discussão de temas que sempre foram caros aos economistas
latino-americanos, particularmente aqueles mais alinhados com
o pensamento da Comissão Econômica para a América Latina e
o Caribe (Cepal): a estrutura produtiva e o progresso técnico.

Este artigo resume parte de um trabalho recente elaborado
pela Cepal,1 que demonstra, com base em exercícios
econométricos, que o desenvolvimento de longo prazo depende
não só das variáveis ditas tradicionais como também e
principalmente da estrutura produtiva. Esta pesquisa demonstra
que os países que avançaram economicamente possuem estrutura
industrial diversificada, voltada para atividades econômicas
intensivas em progresso técnico.

Assim, uma parte importante da explicação de por que a
renda per capita dos países latino-americanos – incluído o Brasil
– reduziu-se em relação à das nações mais avançadas está na
estrutura produtiva das economias da região, onde prevalecem
setores intensivos em recursos naturais e onde se realizam
menores esforços tecnológicos.

Mundo 1,92 3,37 2,06 1,27 1,26 1,60

Países
Desenvolvidos

2,62 4,26 2,86 2,21 1,82 1,60

Sudeste Asiático 5,18 1,57 5,02 6,01 6,82 7,04

América Latina 1,53 2,46 3,12 -0,35 1,31 0,84

África Subsaariana 0,56 2,05 1,16 -0,75 -0,56 1,50

Fonte: Banco Mundial, World Development Indicators, Washington, D.C., 2006.

1 “Progreso Técnico y Cambio Estructural en América Latina”, Cepal, División
de Desarrollo Productivo y Empresarial, Santiago, 2007, mimeo.
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O Papel da Estrutura Produtiva no Desenvolvimento

A idéia de que a inovação tecnológica é a força motriz do
desenvolvimento remonta à obra de Joseph Schumpeter e aos
fundadores do pensamento econômico latino-americano. Desde
a sua origem, até os dias de hoje, o progresso técnico e a
transformação da estrutura produtiva inspiraram na Cepal a
reflexão sobre o subdesenvolvimento.

Essas preocupações estão na base de diagnósticos e
sugestões de política próprias a cada época: nos anos 1950/60,
com a substituição de importações; nos anos 1980/90, com a
transformação produtiva com equidade; e nos anos 2000, com
o desenvolvimento produtivo em economias abertas. A despeito
de diferenças entre si, em todos os trabalhos o esquema analítico
da Cepal está presente, ou seja, a diferença na velocidade e na
intensidade de progresso entre nações (a clássica distinção entre
centro e periferia) resulta da incipiente capacitação tecnológica
que compromete a diversificação da estrutura produtiva e,
conseqüentemente, a possibilidade de os países latino-america-
nos crescerem de forma sustentada.

Nesse sentido, as conclusões da Cepal se contrapõem às
da tradicional análise do crescimento, que aponta o grau de
escolaridade média da população (estoque de capital humano)
e o nível da taxa de investimento, medida em porcentagem do
PIB, como os principais fatores que aceleram o processo de
convergência de uma dada economia. Também podem ser
consideradas insuficientes as contribuições da dita “moderna
teoria do crescimento”, que, apesar de avançar ao introduzir
explicitamente o progresso técnico como variável central na
explicação dos processos de desenvolvimento, ainda não trata a
mudança estrutural como determinante da convergência do
desenvolvimento entre países. É justamente aqui que se localiza
e permanece atual a contribuição do pensamento cepalino para
a análise dos processos de desenvolvimento.

Esta proposição foi demonstrada estatisticamente no citado
trabalho da Cepal. Foram usadas cinco variáveis, geralmente
utilizadas na literatura mas não de forma conjunta, associadas à
estrutura produtiva, ao desempenho da produtividade e das
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exportações e ao esforço inovador. Com base nesses indicadores
foram comparadas 8 economias latino-americanas com 23 países
desenvolvidos e em desenvolvimento, tomando-se, quando
possível, os EUA como economia de referência.

A primeira delas – PR – expressa a razão entre a partici-
pação dos setores intensivos em tecnologia no valor agregado
de um país com aquela que vigora no país de referência, no
caso, os EUA. Assim, por exemplo, se a PR de um país for superior
a 1, a intensidade tecnológica de sua economia é superior à
americana. A segunda variável, o Índice de Krugman (IK), capta
as diferenças, setor a setor, entre a estrutura produtiva de um
dado país e a dos EUA. O IK assume valor mínimo de “zero” e
máximo de 1. Neste caso, se teria uma ausência total de
correspondência entre as estruturas produtivas dos dois países.
A terceira variável indica a estrutura e o dinamismo das exporta-
ções (Índice de Adaptabilidade – IA2 ). As outras duas variáveis
estão associadas ao esforço inovativo e seus resultados: o
investimento em Pesquisa e Desenvolvimento como proporção
do PIB e a quantidade de patentes depositadas no escritório de
patentes dos EUA. Como resultado, os países foram classificados
em quatro grupos, segundo as características relativas à estrutura
produtiva e ao progresso técnico.

A Tabela 2 permite que se chegue a algumas reflexões
importantes. Primeiro, no Grupo D estão aqueles países com
menor participação relativa dos setores intensivos em tecnologia
e maior disparidade em relação à estrutura produtiva vigente
nos EUA. Segundo, existe uma relação entre as variáveis de
estrutura e os indicadores de esforço tecnológico e seu resultado,
assim como com a estrutura e o dinamismo das exportações.
Desse modo, constata-se que o baixo desenvolvimento
tecnológico e o menor dinamismo das exportações dos países
do Grupo D guardam relação com a estrutura produtiva dessas
economias.

2 O Índice de Adaptabilidade (IA) reflete a participação no total exportado dos
setores cuja demanda mundial cresce mais do que a média e a participação
daqueles em que o crescimento é menor do que a média.
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Uma comparação interessante é entre os países dos Grupos
D e B. No segundo, estão economias com expressiva exportação
de recursos naturais, mas que, em contraste com os países do
Grupo D, conseguiram ingressar no clube dos países desenvol-
vidos. A diferença está justamente no fato de apresentarem uma
estrutura produtiva diversificada e uma elevada participação de
setores intensivos em tecnologia na matriz industrial.

Uma vez estabelecidas essas diferenças básicas, o trabalho
da Cepal avançou então para a importância da estrutura produtiva
estrutural para o processo de convergência de países em
desenvolvimento aos níveis de renda das nações mais ricas, no

Grupo A
Suécia, Israel,
Japão, Finlândia,
Estados Unidos,
Coréia do Sul

0,91 0,16 193,11 3,2 1,60

Grupo B
França,
Dinamarca,
Cingapura, Reino
Unido, Canadá,
Taiwan, Noruega,
Austrália

0,83 0,28 95,08 1,86 1,45

Grupo C
Malásia, Nova
Zelândia, Itália,
Irlanda, Índia,
Espanha

0,69 0,36 18,29 0,91 1,75

Grupo D
Argentina, Brasil,
Peru, Uruguai,
Colômbia, Bolívia,
México, Chile,
Filipinas, Egito,
África do Sul

0,31 0,71 0,78 0,39 0,42

Fonte: Cepal.
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longo prazo. O exercício de convergência condicional da Cepal
incorporou não só as variáveis tradicionais (PIB inicial, medidas
de capital humano e investimento físico sobre o PIB), como
também o Índice de Krugman e a participação de setores
intensivos em engenharia e conhecimento no valor agregado da
indústria de transformação.

Os resultados confirmam as proposições dos fundadores
da Cepal e contribuem para ampliar o escopo de variáveis
explicativas para o desenvolvimento, encontrado na literatura
tradicional: as características da estrutura produtiva de um país
importam para explicar suas condições de progresso! Um país em
desenvolvimento, que logra diversificar sua estrutura produtiva,
avança no processo de convergência dos seus níveis de renda
com relação àqueles mais ricos.

Qual seria a lógica econômica que explicaria o sucesso
de uma estrutura diversificada e intensiva em progresso técnico
gerar mais renda?

As principais razões encontradas na teoria econômica
dizem respeito à indução de aumentos de produtividade
(dimensão schumpeteriana) e à inserção em mercados de rápida
expansão (dimensão keynesiana).

Primeiramente, os setores intensivos em tecnologia são
geralmente aqueles com mais alto potencial de crescimento da
taxa de produtividade. Dessa maneira, uma prevalência de setores
dessa natureza por si só já leva a um aumento da produtividade
da economia. Isto é, tais setores são, notadamente, capazes de ge-
rar efeitos benéficos advindos da tecnologia ao longo de cadeias
produtivas, elevando a produtividade da economia como
um todo.

Em segundo lugar, se reconhece que esses setores geram
produtos de alta elasticidade renda da demanda. Assim, a
expansão dos setores tecnologicamente avançados vai ao
encontro do desenvolvimento de mercados mais dinâmicos.

A Estrutura Produtiva da América Latina

Os países latino-americanos estão justamente classificados
no Grupo D, composto por aqueles com menor participação
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relativa dos setores intensivos em tecnologia e maior disparidade
em relação à estrutura produtiva vigente nos EUA. Na região,
prevalecem atividades econômicas intensivas em recursos
naturais, portanto, em termos relativos, o potencial de progresso
pela produtividade e pela elasticidade da renda é menor.

No entanto, deve-se destacar que esses setores, na região,
foram aqueles que mais rapidamente atingiram os níveis
internacionais de eficiência e que, nos últimos anos, têm crescido
de forma substantiva. Um exemplo é o segmento latino-ameri-
cano de mineração. Como mostra o Gráfico 1, entre 2001 e
2005, sua rentabilidade foi três vezes maior do que a do
subsetor de intensivos em tecnologia.

Os incentivos econômicos – aumento da demanda inter-
nacional e alta dos preços (efeito-China) – desempenharam papel
relevante para o aumento da rentabilidade relativa e o

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Mineração

Consumo de Massa

Comércio

Não-intensivos em

Tecnologia

Petróleo/Gás

Transporte

Utilidade Pública

Intensivos em

Tecnologia

Fonte: Cepal.

Gráfico 1

América Latina: Retorno sobre Ativos por Subsetores, Média Ponderada,
2001-2005
(em %)
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desenvolvimento desses setores na América Latina. Propiciaram
um considerável aumento do diferencial entre os preços e os
custos unitários de produção nos produtos primários, reforçando
ainda mais a especialização produtiva na região.

Conclusões

O trabalho da Cepal demonstra que a diversificação da
estrutura produtiva e a capacitação tecnológica são fatores
decisivos para acelerar o desenvolvimento econômico e para
explicar o atraso relativo das economias latino-americanas em
comparação à economia com renda per capita elevada.
Confirma-se, assim, a hipótese central das teorias
schumpeterianas e cepalinas acerca dos determinantes do
desenvolvimento.

As economias da região sempre foram especializadas em
atividades intensivas em recursos naturais. Não só a dotação de
fatores as favoreceu; houve muito progresso acumulado nessas
atividades. As empresas desses setores possuem as melhores
capacidades competitivas em seus países e conseguiram diminuir
as brechas de produtividade setoriais, com relação à fronteira
internacional. Nos últimos anos, essas atividades se destacaram
ainda mais, relativamente a outras, em razão do forte impulso
da demanda externa. Conseqüentemente, as estruturas produtivas
dos países da região vêm se especializando cada vez mais em
recursos naturais.

Portanto, poderia se concluir, apressadamente, que as
políticas industriais dos países da região deveriam favorecer esse
processo de especialização, destacando e fortalecendo
competitividades reveladas. Trata-se de um engano, prova a
Cepal. A diversificação da estrutura produtiva importa para o
desenvolvimento econômico.

Mesmo assim, não são desprezíveis os desafios para que
as economias latino-americanas se diversifiquem e busquem
alcançar os padrões de renda dos países avançados. O
desenvolvimento de novas atividades na região esbarra no fato
de que, nos últimos anos, a lucratividade tem sido maior nas
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atividades relativamente mais intensivas em recursos naturais,
por conta do forte aumento da demanda internacional. Portanto,
são limitados os incentivos de mercado para a diversificação.

Se é necessário empreender mudança estrutural na América
Latina e se são limitados os incentivos de mercado, não se pode
desprezar os espaços da política pública, justamente em um
momento em que a demanda internacional está aquecida e as
economias apresentam crescimento econômico relativamente
sustentável, com baixa vulnerabilidade externa. Empreender
mudanças em um período de bonança tem suas vantagens!

Os caminhos são conhecidos, já que o “mapa da estrada”
(road map) para o desenvolvimento é conhecido: aumentar a
capacitação tecnológica, fortalecer as atividades econômicas
competitivas e diversificar. Esta diversificação deve ocorrer em duas
direções: com base nos mesmos recursos naturais e em novas
atividades econômicas, incluindo-se aí o setor de serviços de
alto valor agregado.

No que se refere aos setores competitivos, é necessário
incentivar a sustentabilidade do seu crescimento, aproveitando
a bonança do momento. Para tanto, deve-se promover a expansão
do investimento físico, porém incorporando as tecnologias mais
avançadas, principalmente aquelas associadas à eficiência
energética e ambiental. Em paralelo, é necessário que as empresas
latino-americanas se tornem empresas líderes mundiais em seus
mercados de atuação.

Ao mesmo tempo, é preciso descobrir os caminhos da
diversificação e do progresso técnico, investindo em inovação
relacionada aos recursos naturais. É a partir do aproveitamento
de oportunidades que surjam do progresso técnico que as
possibilidades da diversificação serão maiores.

Esta é a receita mínima, que reúne todos os países latino-
americanos. É claro que, nas economias de menor porte, a
tendência à especialização é mais forte. Por outro lado, nas
maiores economias da região – Brasil, México e Argentina –,
pelo fato de possuírem matrizes produtivas mais complexas, a
diversificação ocorre não só com base nos recursos naturais, mas
também na própria lógica de crescimento das economias. O setor
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de bens de capital e os setores de bens de consumo durável,
para atender tanto a demanda interna como a externa, são,
potencialmente, “diversificantes”. Nesse caso, o adensamento
de cadeias produtivas e a capacitação tecnológica surgem como
os desafios a serem enfrentados.

Abre-se, assim, um importante espaço de atuação de
bancos de desenvolvimento, como o BNDES, especialmente no
que tange à sua participação no financiamento da política
industrial, tecnológica e de comércio exterior. Convém lembrar
que o investimento em inovação envolve, geralmente, a assunção
de riscos, cumprindo a oferta de financiamento em linhas de
crédito e capital de risco um importante papel na redução do
custo do empreendimento.

O BNDES, com base em seus financiamentos e nas
sinalizações que emite aos agentes privados, é capaz de criar
um ambiente propício de incentivos, colaborando para a difusão
do progresso técnico e a diversificação da estrutura produtiva.
Dessa maneira, o Banco estará contribuindo decisivamente para
a convergência da economia brasileira aos padrões internacionais
de desenvolvimento econômico.



Emprego e Situação Social
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Aumento do Emprego Contrasta com
Desindustrialização em SP e RJ

Antonio Marcos Ambrozio*
3 de setembro de 2007

Ao final de 1995, havia no Brasil 23,8 milhões de trabalha-
dores formalmente empregados. Em dezembro de 2005, esse
número havia subido para 33,2 milhões. Houve, assim, o ingresso
líquido de 9,4 milhões de trabalhadores nesse período, o que
corresponde a uma taxa de crescimento do emprego formal de
3,4% ao ano.

Esse aumento do emprego não beneficiou, no entanto,
todos os tipos de trabalhadores, regiões e setores da mesma forma.
Houve mudanças significativas no perfil de escolaridade da mão-
de-obra empregada, com aumento líquido de empregos mais
qualificados – mais de oito anos de estudo – e redução do número
de menos qualificados. Na dimensão regional, o Sudeste – mais
especificamente Rio e São Paulo – perdeu importância relativa.
Em termos setoriais, observou-se uma enorme contração no
emprego industrial entre 1996 e 1999.

Diante desse cenário, o objetivo deste informe é analisar a
evolução do emprego entre 1996 e 2005, com foco na natureza
heterogênea desse movimento, em termos setoriais, regionais e
do grau de qualificação dos trabalhadores. Ao final, pretende-se
analisar se, no caso do setor industrial, os dados referentes ao
mercado formal de trabalho corroboram a existência de um
processo de desindustrialização no Rio e em São Paulo.

A Evolução do Emprego Total e sua Dimensão Setorial

Segundo os dados da RAIS,1  o mercado de trabalho for-
mal brasileiro cresceu 3,4% ao ano, entre 1996 e 2005.2  Trata-

* Economista da Secretaria de Assuntos Econômicos (SAE) do BNDES.
1 A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é uma base estatística refe-
rente ao mercado de trabalho formal, que, além dos trabalhadores celetistas,
inclui também os estatutários, temporários e avulsos.
2 Último ano em que os dados da RAIS estão disponíveis.
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se de uma taxa superior à variação real média do PIB no mesmo
período, de 2,4%. Esse crescimento do emprego não se deu, no
entanto, uniformemente ao longo do período. Entre 1996 e 1999,
foi de apenas 1,3% a.a., ou seja, foram criados liquidamente
cerca de 300 mil empregos por ano. Já entre 2000 e 2005, essa
taxa alcançou 4,9% a.a., um percentual quase quatro vezes maior,
o que representou mais 1,37 milhões de empregos por ano.

Além das diferenças entre os dois períodos, a evolução do
emprego também foi heterogênea do ponto de vista setorial.
Como se pode ver no Gráfico 1, a mudança no padrão de geração
de emprego entre os períodos 1996-1999 e 2000-2005 foi
particularmente intensa, quando se considera a Indústria de
Transformação. Entre 1996 e 1999, houve nesse setor uma
destruição líquida de cerca de 300 mil postos de trabalho, ou
seja, 50 mil por ano. Já entre 2000 e 2005, o emprego na Indústria
de Transformação se recuperou de modo expressivo, quando
foram criados liquidamente cerca de 1,5 milhão de novos postos,
ou seja, 300 mil por ano.

Como resultado, a Indústria de Transformação perdeu
participação no emprego total, entre 1996 e 1999. De acordo
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com a Tabela 1, esse percentual caiu de 20,8% para 18,4%.
Desde então, apesar do crescimento observado, essa participação
manteve-se relativamente estável, alcançando 18,5% em 2005.
O desempenho da Indústria contrasta com o dos demais setores.
Houve aumento expressivo na participação do Comércio, de
quase 4 pontos percentuais entre 1995 e 2005, quando passou
de 14,2% para 18,1%. Entretanto, no que diz respeito aos Serviços
e à Administração Pública, o cenário foi de relativa estabilidade.

1995 20,8 14,2 30,8 23,2 11,0 100,0

1999 18,4 15,8 32,0 23,9 9,9 100,0

2005 18,5 18,1 31,6 22,7 9,1 100,0

Mudança na Qualificação do Emprego

Uma das mudanças mais importantes no perfil do merca-
do formal de trabalho foi o aumento da média de anos de esco-
laridade. Como mostra o Gráfico 2, houve uma expressiva redu-
ção na participação dos não-qualificados (oitava série incompleta,
ou menos), que caiu de mais de 45%, em 1996, para apenas
23%, em 2005. Esse resultado deveu-se, de um lado, a uma des-
truição líquida de emprego não-qualificado, e, de outro, a um
forte crescimento do emprego de qualificados – com a oitava
série completa, ou mais –, que, nos mesmos anos, passaram de
menos de 55% para 77% do total do emprego formal.

A redução do emprego não-qualificado ocorreu de forma
generalizada na economia. Como se pode ver na Tabela 2, a
destruição líquida de emprego não-qualificado ocorreu em todos
os setores. Foi, no entanto, mais acentuada entre 1996 e 1999 –
média de 326 mil postos de trabalho por ano – do que entre
2000 e 2005 – média de 217 mil. O epicentro desse processo foi
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a Indústria de Transformação. No primeiro período, mais da meta-
de da destruição líquida dos empregos de baixa escolaridade –
167 mil por ano – ocorreu nesse setor. No período seguinte, esse
número reduziu-se para 45 mil por ano, ou seja, 20% do total.

A partir de 2000, diferentemente da Indústria, outros setores
mostraram uma aceleração no processo de destruição de emprego
não-qualificado, o que denota sua tendência à generalização
pelo restante da economia. Nos Serviços, a redução média anual

Indústria de
Formação –167 –45 100 300

Comércio –36 –29 198 374

Serviços –52 –83 258 504

Administração
Pública –3 –60 135 322

Outros/Ignorado –68 0 2 92

Brasil –326 –217 693 1592
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Fonte: RAIS.
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passou de 52 mil postos de trabalho, entre 1996 e 1999, para 83
mil, entre 2000 e 2006, e, na Administração Pública, de 3 mil
para 60 mil, respectivamente.

A geração de emprego qualificado foi mais robusta no
período 2000-2005. O crescimento desse tipo de emprego foi
significativo em todos os setores, com destaque para Indústria
de Transformação, cujo saldo líquido triplicou entre os dois
períodos. Em termos do número absoluto de empregos, o
destaque ficou por conta de Serviços, que gerou liquidamente
cerca de 500 mil empregos qualificados por ano, entre 2000 e
2005 (mais de 3 milhões no período).

Movimento de Deslocamento do Emprego

Em termos regionais, houve uma clara perda de participa-
ção relativa do Sudeste. Como se pode ver na Tabela 3, essa
região, que era responsável por quase 56% do emprego formal
em 1995, passou a responder por menos de 52% em 2005. Tra-
ta-se de uma perda de 4 pontos percentuais em favor do Centro-
Oeste, do Norte e do Nordeste.

O processo foi ainda mais agudo na Indústria de
Transformação. Nesse setor, o declínio da participação do Sudes-
te foi de mais de 8 pontos percentuais. Esse comportamento foi
específico dessa região, uma vez que as demais registraram um

Norte 3,8 4,1 5,0 2,5 2,8 3,8

Nordeste 16,2 16,7 17,5 10,8 11,7 12,7

Sudeste 55,8 53,8 51,8 61,1 56,5 52,9

Sul 17,3 17,6 17,5 22,7 25,2 26,0

Centro-Oeste 6,9 7,7 8,3 2,8 3,9 4,6

Fonte: RAIS.
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aumento de participação no emprego industrial. O destaque foi
o Sul, cuja participação aumentou 3,3 pontos.

A ótica regional esconde, no entanto, o fato de que a redu-
ção do emprego industrial foi um processo geograficamente ain-
da mais concentrado. Entre as unidades da federação, apenas
quatro estados tiveram queda na participação no emprego
industrial entre 1996 e 2005, dos quais os mais relevantes foram
São Paulo (-6,9 p.p.) e Rio de Janeiro (-2,4 p.p.).3  Desta forma,
percebe-se que a explicação para a queda de participação do
Sudeste foi o mau desempenho dos estados do Rio e,
principalmente, de São Paulo (Tabela 4). A perda de participação
dos dois estados no emprego industrial se deu tanto em relação
ao emprego não-qualificado quanto ao qualificado.

No caso de São Paulo, apesar de a perda de participação
ter sido muito elevada, chegou a haver crescimento absoluto da
população com emprego formal na Indústria, entre 1996 e 2005.
Esse aumento, no entanto, foi de apenas 105 mil pessoas, número
pequeno frente ao tamanho absoluto da força de trabalho
industrial paulista, de quase 2,2 milhões, em 2005.

A situação no Rio de Janeiro pode ser considerada mais
dramática. A queda de participação no emprego na Indústria de

Pernambuco 149 125 160 3,0 2,7 2,6

Rio de Janeiro 385 306 335 7,9 6,6 5,5

São Paulo 2.086 1.756 2.192 42,6 38,1 35,7

Outros 2.277 2.416 3.446 46,5 52,5 56,2

Total 4.897 4.604 6.133 100,0 100,0 100,0

3 Nos outros dois estados – Pernambuco (-0,4 pontos pecentuais) e Maranhão
(-0,02 pp) –, as perdas relativas foram de muito menor dimensão relativa.
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Transformação, de 2,4 pontos percentuais, apesar de muito infe-
rior à paulista, significou a destruição líquida de quase um terço
do emprego industrial, entre 1996 e 2005. No que diz respeito
ao número absoluto de empregos gerados, dentre todos os esta-
dos, o Rio foi o único a registrar destruição absoluta de postos
na Indústria de Transformação.

A queda de participação do Rio e de São Paulo no empre-
go industrial, entre 1996 e 2005, apresentou algumas caracterís-
ticas importantes. A primeira é que foi generalizada. A perda de
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Gráfico 3

Variação na Participação do Rio e São Paulo no Emprego por Segmentos
Industriais Comparada com a Mesma Variação para o Paraná e Santa
Catarina, 1996-2005

Fonte: RAIS.
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participação dos dois estados se deu em todos os segmentos da
Indústria de Transformação, à exceção do setor de fumo e o de
refino de petróleo e álcool. Assim, a menor importância do Rio e
São Paulo na geração do emprego industrial não pode ser
explicada pelo baixo dinamismo de segmentos específicos
importantes.

A segunda é que essa queda está associada a um
deslocamento de empresas para outros estados. Nota-se uma
expressiva correlação negativa, 4  por segmentos da Indústria de
Transformação, entre a perda de participação no emprego no
Rio e São Paulo e o aumento de participação no emprego no
Paraná e Santa Catarina – estados que mais aumentaram a
participação no emprego industrial.

Entre 1996 e 2005, os segmentos industriais nos quais Rio
e São Paulo mais perderam participação foram, em geral, os
mesmos nos quais Paraná e Santa Catarina mais cresceram. Como
mostra o Gráfico 3, esse deslocamento é bem nítido nos setores
de Vestuário; Aparelhos Elétricos; Veículos; Borracha e Plástico;
e Material Eletrônico.

Considerações Finais

Os dados da RAIS mostram que as mudanças verificadas
no mercado de trabalho formal no Brasil, entre 1996 e 2005,
apontam para um processo de natureza estrutural. Isto se revela
no fato de que, sob óticas distintas, observou-se a existência de
ganhadores e perdedores (ver Tabela 5) . Assim, por exemplo:

• ao lado da criação líquida de 12,3 milhões de empregos
qualificados, houve uma destruição líquida de 2,6 milhões
de empregos não-qualificados;

• a Indústria perdeu participação relativa para o Comércio; e
• enquanto se verificou uma forte perda de participação de Rio

e São Paulo, aumentaram os postos de trabalho em outros
estados, como Paraná e Santa Catarina.

4 Coeficiente de correlação de -0,82.
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Do ponto de vista global, verificou-se que, entre 1996 e
2005, conviveram no mercado formal de trabalho duas
tendências. A primeira foi a intensa destruição líquida do emprego
formal para trabalhadores com baixa escolaridade. Esse
movimento foi muito forte na segunda metade da década de 1990,
particularmente na Indústria de Transformação. A partir de 2000,
o fenômeno continuou presente na economia, porém de forma
menos intensa e mais generalizada, impactando com maior
intensidade a Administração Pública e Serviços. A segunda
tendência foi o aumento do emprego qualificado, de forma menos
intensa no primeiro período – 700 mil postos por ano –, mas se
acelerando a partir de 2000, com a criação anual de quase 1,6
milhão de postos de trabalho anuais.

No que diz respeito à Indústria de Transformação, houve
uma redução da participação desse setor no emprego formal,
em boa medida decorrente da destruição de postos de trabalho
não-qualificados. Os dados per se não apontam para um processo
de desindustrialização em nível nacional. Uma análise mais deta-
lhada mostra que esse foi o caso dos estados mais industrializados
do país: São Paulo e, particularmente, o Rio de Janeiro. Esse fenô-
meno esteve, em boa medida, associado a deslocamentos para
estados do Sul, notadamente Paraná e Santa Catarina.

Qualificação Oitava série incompleta
ou menos Oitava série completa ou mais

Setor Indústria entre
1996 e 1999

Serviços entre 1996 e 1999
Indústria a partir de 2000

Comércio em todo o período

Região Rio e São Paulo Paraná e Santa Catarina
(Emprego industrial)
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Estratégias Ambientais para o
Desenvolvimento Brasileiro

André Albuquerque Sant’Anna
Angela Umbelino de Souza Albernaz
Márcio Macedo da Costa*
15 de junho de 2007

O acirramento do debate sobre as mudanças climáticas, em
2007, colocou o meio ambiente entre os temas mais importantes
da agenda internacional. No Brasil, a questão ambiental ainda é
dominada pelas discussões em torno dos conflitos entre obras
de infra-estrutura e seus impactos socioambientais. A perspecti-
va do meio ambiente como indutor de políticas de desenvolvi-
mento permanece incipiente.

Quando comparado com outros países, o Brasil possui uma
série de vantagens energéticas e ambientais, como a ampla
biodiversidade, a matriz energética com grande participação de
energias renováveis e a disponibilidade de terras e água. Ao Brasil,
apresenta-se, portanto, uma oportunidade única de gerar cresci-
mento econômico compatível com a sustentabilidade ambiental.

Este número de Visão do Desenvolvimento tem como ob-
jetivo apresentar três oportunidades que contribuem para um
perfil mais sustentável do desenvolvimento brasileiro.1  A primeira
oportunidade é a dos biocombustíveis, que já vêm ganhando
terreno com o movimento de alta do preço do petróleo. A segunda
é a adoção de medidas destinadas ao aumento da eficiência

* Respectivamente, economista da Secretaria de Assuntos Econômicos (SAE)
do BNDES e economista e gerente do Departamento de Meio Ambiente da
Área de Planejamento (AP/DEMAM) do BNDES.
1 Embora não façam parte do escopo deste trabalho, é importante lembrar que
há outras oportunidades ligadas, por exemplo, à biotecnologia e à ecoeficiência,
que conjugam princípios relevantes a uma trajetória de desenvolvimento
sustentável.
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energética, pois ela favorece a segurança energética do país, além
de contribuir para a redução dos impactos socioambientais. Fi-
nalmente, a terceira oportunidade refere-se ao mercado de car-
bono, que constitui um mecanismo de precificação para as emis-
sões, alterando favoravelmente os preços relativos dos projetos
que reduzem as emissões de gases de efeito estufa (GEE). Cada
uma dessas oportunidades apresenta, como veremos a seguir,
características e dimensões econômicas distintas.

Biocombustíveis

Nos últimos anos, os biocombustíveis vêm ganhando es-
paço no mercado e na mídia por razões de segurança energética
e ambiental. Biocombustíveis são fontes de energia renovável,
produzidos a partir de matéria orgânica. Por isso, a depender da
forma de produção, podem ajudar a reduzir as emissões de ga-
ses do efeito estufa.2  Com os altos preços do petróleo, os
biocombustíveis passaram a oferecer uma alternativa energética
aos países dependentes de petróleo, com o benefício adicional
de ser “limpa”.

Em todo o mundo, o setor de transportes utiliza-se
largamente de combustíveis fósseis – gasolina e diesel,
principalmente. Segundo estimativas do World Resources
Institute, esse setor é responsável por 13,5% do total de emissões
de gases de efeito estufa no planeta. A utilização de biocombus-
tíveis aparece como uma excelente alternativa a ser adotada,
diante do desafio de redução de emissões, para o controle do
aquecimento global que vem se impondo a todas as nações.

Recentemente, alguns países vêm adotando medidas para
a ampliação do uso de biocombustíveis. Diante do barateamento
em relação ao petróleo, já se verifica um volume razoável de
produção, como mostra a Tabela 1.

2 Na verdade, a capacidade de redução de emissões depende da quantidade
de combustíveis fósseis necessária à produção do biocombustível. Nesse caso,
o etanol produzido com base na cana-de-açúcar é o biocombustível com o
maior potencial de redução de emissões.
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Pode-se observar, com base na Tabela 1, que o Brasil foi,
em 2005, o principal produtor de biocombustíveis do mundo, em
especial de etanol. Naquele ano, a produção nacional de álcool
combustível correspondeu a aproximadamente 16% da produ-
ção nacional de petróleo. A União Européia e, principalmente, os
Estados Unidos (EUA) também detêm participações importantes
na produção de biodiesel e etanol, respectivamente. Além de ser
um importante produtor, o Brasil é, em termos relativos, o princi-
pal demandante de biocombustíveis: mais de 12% do seu consu-
mo de energia para transporte é realizado por etanol. No resto do
mundo, apenas Cuba e Suécia possuem percentuais acima de 2%.

Brasil 277 1 278

Estados Unidos 254 5 259

União Européia 16 56 72

China 17 – 17

Índia 5 – 5

Canadá 4 – 4

Outros 6 2 8

Mundo 579 64 643

Dadas as condições tecnológicas atuais, os biocombustíveis
ainda não têm capacidade de substituir totalmente o consumo
de combustíveis fósseis. No entanto, a alta dos preços do petróleo
favoreceu o aumento da produção de biocombustíveis. O etanol
obtido da cana-de-açúcar, no caso brasileiro, com custos de
produção de US$ 40,00/barril, é viável economicamente frente
aos preços vigentes do petróleo. Já o custo de produção do etanol
de milho, nos EUA, é de US$ 52,00/barril, e sobe para US$ 75,00/
barril, se retirados os subsídios à produção. Assim, a viabilidade
dos biocombustíveis depende não somente do desenvolvimento
tecnológico, mas também do regime tributário, dos subsídios
governamentais e do nível de restrições ao comércio.
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Diante desse quadro, o Brasil tem um grande potencial a
explorar, uma vez que, em virtude das circunstâncias climáticas,
da tecnologia desenvolvida e da disponibilidade do solo, o etanol
oriundo da cana-de-açúcar é o biocombustível de menor custo.
Como mostra a Tabela 2, o custo de produção do etanol nacional
é muito inferior aos demais. Nos Estados Unidos, o etanol é ob-
tido do milho e, na União Européia, é proveniente da beterraba.

Brasil (cana-de-açúcar) 0,22 - 0,28

Estados Unidos (milho) 0,30 - 0,35

União Européia (beterraba) 0,45 - 0,55

Além do menor custo de produção, o etanol da cana é
também o que apresenta maior potencial de redução de emissões
de gases do efeito estufa. Isto ocorre por duas razões. A primeira
diz respeito ao fato de o rendimento do etanol da cana ser muito
superior ao dos demais tipos de biocombustível.3  Em segundo
lugar, a necessidade de utilização de combustíveis fósseis no
processo de produção é reduzida, uma vez que o próprio bagaço
da cana é utilizado como fonte energética na produção do etanol.

Nos próximos anos, essa competitividade do etanol nacio-
nal pode representar um importante fator de ampliação da deman-
da por parte dos países desenvolvidos interessados em reduzir
suas emissões. Assim, em um cenário de demanda crescente por
combustíveis limpos, é de se esperar que o Brasil exerça um
papel importante na oferta de biocombustíveis para o mundo.

3 A AIE estima que o rendimento médio do etanol proveniente da cana-de-
açúcar seja de 6 mil litros por hectare, ao passo que o segundo biocombustível
de melhor rendimento é o etanol da beterraba, com um rendimento de 5 mil
litros por hectare.



141

Além do etanol, o biodiesel também tem um grande po-
tencial de crescimento no Brasil, visto que pode ser produzido
tomando-se por base diferentes plantas oleaginosas, como soja,
mamona, pinhão manso, girassol, dendê e macaúba. Tendo em
vista que algumas dessas lavouras não necessitam de grandes
extensões para serem viáveis, a ampliação do biodiesel pode
associar-se a um desenvolvimento rural baseado na pequena
propriedade. Isto constituiria uma oportunidade de se criar um
novo ciclo de desenvolvimento no campo, com inclusão social
e aumento da oferta de trabalho e de renda para os trabalhadores
rurais. No entanto, para que isso ocorra, é necessário estabelecer
uma política que incentive a constituição de um padrão de
desenvolvimento rural, que seja ao mesmo tempo desconcen-
trador e ambientalmente sustentável.

Nesse cenário de forte crescimento da demanda por
biocombustíveis, alguns riscos surgem para o país: no curto prazo,
há o risco de o crescimento descontrolado da lavoura de cana
deslocar a fronteira agrícola para a Amazônia e o Cerrado.4  No
longo prazo, o risco refere-se à possibilidade de a vantagem
absoluta do país reduzir-se com a possibilidade de entrada dos
combustíveis de segunda geração. Esses combustíveis, ainda em
fase de pesquisa, podem ser, em princípio, produzidos com base
em fontes celulósicas, como madeira, plantas e resíduos agrícolas,
o que tende a aumentar a oferta.

Em suma, há um potencial grande de expansão da utili-
zação de biocombustíveis em todo o mundo, por razões de segu-
rança energética e de combate ao aquecimento global. Tendo
em vista as vantagens oriundas de clima favorável, disponibili-
dade de terras agricultáveis e tecnologia, o Brasil possui um for-
te potencial de desenvolvimento e deve exercer papel relevante
na conformação desse mercado.

4 Vale registrar que a opinião pública, inclusive a internacional, encontra-se
atenta a esse perigo. Nesse sentido, a adoção de uma estratégia de manejo de
áreas conservadas por parte dos produtores de etanol e biodiesel pode servir
como uma espécie de “selo verde”.



142

Eficiência Energética

A eficiência energética pressupõe a implementação de
estratégias e medidas para combater o desperdício de energia
ao longo do processo de transformação: desde o momento em
que a energia é transformada até a sua utilização. A preocupação
em torno da eficiência energética, no Brasil, surgiu em meados
da década de 1980, quando foram lançados os primeiros
programas nacionais de eficiência energética.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME),
desde 1984 a eficiência no uso final da eletricidade economizou
cerca de 42 TWh (tera-watt/hora) ou 12% da demanda por
eletricidade em 2005. Outro dado interessante é o crescimento
da autoprodução de energia no setor industrial, que passou de
5,7% do consumo final, em 1994, para 10,6%, em 2005, com
tendência de aumento para os próximos anos. Com o racionamento
em 2001, ficou evidente que há um grande potencial de eficiência
energética em todos os setores da economia.

As estimativas de potenciais de economia de energia para
o Brasil variam sensivelmente conforme as tecnologias
envolvidas, o setor econômico e as condições específicas das
empresas. Segundo estimativas do World Wildlife Fund (WWF),
o potencial técnico de redução do consumo de eletricidade em
2020, utilizando tecnologias já disponíveis, é de aproximadamen-
te 293 TWh, o que representa 38% da projeção do consumo
total de energia elétrica (de 794 TWh). No entanto, barreiras
econômicas e de mercado dificultam a obtenção do potencial
acima destacado.

De acordo com Geller et alii (1998),5  os padrões de
eficiência podem proporcionar de 20% a 30% de economia
média de energia para novos refrigeradores, congeladores, con-
dicionadores de ar e produtos para iluminação. A Tabela 3 mos-
tra a faixa estimada de economia de energia elétrica, por setor
econômico, para 2006.

5 Geller et alii (1998). ”The Efficient Use of Electricity in Brazil: Progress and
Opportunities.” Energy Policy 26: 167-177.
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As estratégias para aumentar a eficiência energética são
variadas, entre elas podemos destacar: o estabelecimento de
padrões mínimos de eficiência energética para equipamentos –
como prevê a Lei nº 10.2956  –, a adoção de metas voluntárias
para a redução de intensidade energética no setor industrial e o
incremento do mercado de eficiência energética, resultando na
difusão de tecnologias mais eficientes. Com o intuito de contribuir
na superação de uma das principais barreiras ao crescimento do
mercado de eficiência energética do país, o BNDES lançou, em
2006, o Programa de Apoio a Projetos de Eficiência Energética
(Proesco).

Mercado de Carbono

No primeiro período de compromissos do Protocolo de
Kyoto, entre 2008 e 2012, o conjunto de países com metas estabe-
leceram uma redução de, em média, 5,2% em relação aos ní-
veis das emissões de 1990. As transações de carbono são, na
sua forma mais simples, contratos de compra e venda em que
uma parte paga à outra a aquisição de créditos de emissão de
gases de efeito estufa, para cumprir as obrigações que lhe estão
fixadas.

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é o ins-
trumento de flexibilização previsto no Protocolo de Kyoto que

Residencial 9 29

Industrial 11 24

Comercial e público 14 22

6 Esta lei teve por objetivo estipular padrões mínimos de eficiência energética
para equipamentos e edificações.
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permite a geração de créditos de carbono em países em
desenvolvimento, para utilização pelos países que têm metas de
redução de emissões de gases causadores de efeito estufa (GEE).
O Brasil, por suas peculiaridades nos setores energético,
industrial, agrícola e florestal, apresenta-se de imediato entre os
países com grande participação de projetos MDL.

Em 7 de maio de 2007, um total de 1.964 projetos
encontrava-se em alguma fase do ciclo de projetos do MDL,
sendo 636 já registrados pelo Conselho Executivo do MDL e
1.328 em outras fases do ciclo. O Brasil ocupa o 3º lugar, com
222 projetos (11%), atrás da Índia e da China, que detêm 636 e
483 projetos, respectivamente.

Em termos de reduções de emissões, o Brasil ocupa a
terceira posição, sendo responsável por reduções anuais de 27
milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO²e),
o que corresponde a 7% do total mundial (Tabela 4). Do total de
636 projetos registrados, 99 são brasileiros, com 137 Mt CO2e,
para um total mundial de 1.131 milhões de t CO2e.

Projeções de potencial brasileiro de projetos de créditos
de carbono, utilizando preços da tonelada de CO2e de US$
10 e US$ 20, apontam para um fluxo de até US$ 1,2 bilhão
em 2012.

A grande questão para os países fornecedores de créditos
de carbono via MDL, entre eles o Brasil, é o comportamento da
demanda e oferta das reduções de emissões no período pós 2012,
quando se encerra o primeiro período de compromissos do
Protocolo de Kyoto. As projeções de metas de reduções ainda
maiores podem fazer com que a demanda se mantenha alta, o
que permite o estímulo de um número crescente de projetos MDL,
com manutenção de preços também crescentes.

Os créditos de carbono são importantes para se obterem
trajetórias de desenvolvimento mais sustentáveis ligadas à geração
de renda com energias renováveis, eficiência energética e
aproveitamento de resíduos, como na suinocultura e nos aterros
sanitários. Ou seja, a elaboração de projetos MDL e o pagamento
dos créditos de carbono contribuem para reduzir o consumo de
energéticos e as emissões por unidade de PIB.



145

Conclusões

Diante da necessidade mundial de se combaterem as
mudanças climáticas e seus efeitos adversos, o Brasil encontra-
se em uma posição estratégica por combinar capacidade
tecnológica desenvolvida, principalmente relacionada aos
biocombustíveis, e vasta riqueza natural e ambiental.

No que se refere aos biocombustíveis, no mercado
nacional, a demanda por etanol e biodiesel é crescente. No
contexto internacional, um dos principais fatores que ainda res-
tringem o pleno desenvolvimento dos biocombustíveis é a polí-
tica comercial dos países desenvolvidos, que procuram proteger
seus próprios produtores. No entanto, tendo em vista a larga su-
perioridade da produção nacional, a tendência é de expansão
da demanda, sobretudo pelo etanol nacional.

Todavia, a expansão da demanda por biocombustíveis cria
um estímulo à intensificação de pesquisas em novas tecnologias,
como os biocombustíveis de segunda geração. Assim, se o país
deseja evitar a perda de sua posição privilegiada nesse mercado,
é preciso investir fortemente em inovação e na implementação

7 Cadernos NAE, Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República,
nº 4, 2005.

Projetos MDL em
processo (mundo) 1.964 392 3.920 - 7.840

Projetos MDL em
processo (Brasil) 222 27 270 - 540

Potencial Brasil
(exclui florestas)7 n.a. 40-60 400 - 1.200



146

de novas rotas tecnológicas rurais e industriais, integradas aos
parques de refino de petróleo e de geração de energia elétrica.

Quanto aos aspectos ambientais, é importante que a ex-
pansão da cana-de-açúcar siga os parâmetros de sustentabilidade
dos ecossistemas brasileiros, ou seja, que a ocupação vise a áreas de
fato já degradadas e promova a recuperação ambiental de matas
ciliares, nascentes e áreas de Reserva Legal.

Com relação à eficiência energética, em todos os setores
da economia há uma vasta gama de oportunidades para redução
de perdas e substituição de equipamentos e processos, o que
permite a postergação de investimentos na geração e transporte
de energia. A eficiência energética aumenta a segurança
energética nacional, reduz a pressão sobre os ecossistemas, além
de ser a alternativa de menor custo para reduzir as emissões de
GEE. Por isso, ela deveria ter papel mais relevante na política
energética do país.

No que se refere ao mercado de carbono, o Brasil ocupa
uma posição de destaque entre os fornecedores de crédito de
carbono, sendo ainda vasto o potencial de crescimento da oferta
de créditos no país, sobretudo quando são considerados os
projetos ligados às energias renováveis, à eficiência energética e
aos aterros sanitários. Adicionalmente, em um cenário de metas
mais ousadas de redução de emissões dos países mais
industrializados, espera-se que o Brasil também possa se
beneficiar da expansão do consumo de biocombustíveis em
âmbito mundial.

Cabe ao Brasil aproveitar as oportunidades que se abrem
com base na vinculação de inovações tecnológicas e de benefí-
cios ambientais. Poucos países no mundo têm, como o Brasil,
a capacidade não só de promover um desenvolvimento em
bases mais sustentáveis, mas também de usar o caminho da
sustentabilidade como meio de desenvolvimento econômico
e social.
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BNDES Lança Índice de
Desenvolvimento Social

Francisco Marcelo Rocha Ferreira
Gisele Costa Norris*
24 de maio de 2007

Introdução

No ano de 2003, por ocasião do lançamento dos Indicadores
do Século XX do IBGE, Celso Furtado observou que “o Brasil
continua sendo uma constelação de regiões de distintos níveis
de desenvolvimento, com uma grande heterogeneidade social e
graves problemas sociais”. Em seu pensamento, o subdesenvol-
vimento não é apenas um estado geral de pobreza ou privação.
É também um processo caracterizado pela existência de ilhas de
prosperidade cercadas de desigualdades por todos os lados.

Avaliar as condições do desenvolvimento social brasileiro
não é, no entanto, tarefa fácil. As realidades entre regiões são
muito distintas, principalmente no que diz respeito às condições
de vida das camadas mais pobres da população. São contextos
complexos, afetados não só por variáveis econômicas e sociais,
mas também por fatores culturais e, até mesmo, ambientais.

Para se medir o desenvolvimento social, um dos métodos
mais utilizados é a análise comparativa. Para tanto, estabelecem-
se um ou mais indicadores numéricos que permitam cotejar países
ou regiões ao longo do tempo. A unidade de medida mais
utilizada para essa finalidade é o Produto Interno Bruto (PIB) per

* Economistas da Secretaria de Assuntos Econômicos (SAE) do BNDES.
Os autores agradecem às críticas e sugestões de Lavinia Barros de Castro e
Ernani Teixeira Torres Filho.
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capita, ou seja, o valor da produção de bens e serviços em dólares
americanos, em um determinado ano, dividido pela população.

A renda per capita, a despeito de ser um indicador social
válido, apresenta várias limitações. Considera apenas uma das
dimensões do desenvolvimento: a econômica, e, mesmo assim,
parcialmente. Não leva em conta fatores importantes como as
diferenças no custo de vida e na distribuição de renda nos
diferentes países.

Para tentar superar essas limitações, foi criado, em 1990,
o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Trata-se de uma
medida sintética, que reúne três dimensões do desenvolvimento
social: longevidade (esperança de vida ao nascer), educação
(alfabetização e taxa de matrícula) e renda (PIB per capita).

O IDH varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1
(desenvolvimento humano total). De acordo com o valor
alcançado, o país é classificado em um dos seguintes níveis de
desenvolvimento:

• baixo – até 0,499
• médio – entre 0,500 e 0,799
• alto – igual ou superior a 0,800

Desde 1993, quando passou a ser publicado pelas Nações
Unidas, o IDH tornou-se referência internacional. De acordo com
os dados mais recentes – 2004 –, o índice mais baixo era o de
Níger, na África (177º lugar, com 0,311), e o IDH mais alto era o
da Noruega, com 0,965. O Brasil ocupava a 69ª colocação, com
0,792, abaixo da Argentina (36º) e do México (53º).

O IDH, a exemplo de outros indicadores sociais, também
possui limitações. Por exemplo, não considera as disparidades
sociais entre regiões de países com grande extensão territorial e
ampla heterogeneidade, como o Brasil. Por esse motivo, o IDH,
nesses casos, torna-se uma média pouco representativa da
realidade social do país.

Para tentar lidar com essa restrição foi criado, no Brasil, o
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). Esse
índice é semelhante ao IDH, na medida em que inclui as mesmas
três dimensões – longevidade, educação e renda – ponderadas
da mesma forma. Apresenta, no entanto, algumas adaptações
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para adequá-lo à unidade de análise, que é, neste caso, o muni-
cípio, e não o país. A grande restrição do IDH-M refere-se à sua
periodicidade. É a mesma do Censo, ou seja, só é apurado a
cada dez anos. Hoje, o dado mais atualizado tem como base o
ano de 2000.

Diante desse cenário, a Secretaria de Assuntos Econômicos
(SAE) do BNDES elaborou o Índice de Desenvolvimento Social
do BNDES (IDS-BNDES), apurado com base na PNAD,1  o que
lhe permite uma periodicidade anual. Seus dados estarão sendo
disponibilizados a partir de 1995, para diversos graus de
desagregação geográfica: 5 regiões; 26 estados e Distrito Federal;
e 9 regiões metropolitanas.

Seu objetivo é tornar mais nítidas as diferenças sociais entre
as várias regiões e estados brasileiros, bem como sua evolução
ao longo do tempo. Essa preocupação esteve presente tanto na
escolha das variáveis que compõem o indicador quanto nos
valores mínimos e máximos utilizados na sua parametrização
(ver Anexo Metodológico). Manteve-se, no entanto, uma
correspondência com o IDH no que diz respeito à sua
simplicidade e à natureza dos elementos que o constituem.
Encontra-se, assim, correlação estatística entre o IDS-BNDES e o
IDH-M.

Este número do Visão do Desenvolvimento apresenta os
resultados globais do IDS-BNDES. Os dados mais desagregados
serão publicados oportunamente, e a metodologia do índice é
objeto de um anexo, que acompanha esta edição.

O Índice de Desenvolvimento Social: IDS-BNDES

O IDS-BNDES compõe-se da média aritmética de três
índices que variam entre 0 e 1:

1 A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), criada em 1967,
tem como finalidade a produção de informações básicas para o estudo do
desenvolvimento socioeconômico do país.
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• IDS-Renda: calculado pelo rendimento médio mensal domi-
ciliar per capita, a preços de 2005;

• IDS-Saúde: composto pela média de três variáveis: a esperança
de vida ao nascer, percentual de domicílios com canalização
interna de água, e o percentual de domicílios com rede
coletora ou fossa séptica ligada à rede; e

• IDS-Educação: obtido com base na média de duas variáveis:
taxa de alfabetização e média de anos de estudo da população
ocupada.

O Gráfico 1 mostra a evolução, para o Brasil, do IDS-
BNDES e de seus três componentes. Todos esses indicadores
apresentaram tendência de alta desde 1995, exceto o IDS-Renda,
que mostrou pequena evolução positiva (0,04 ponto) e
volatilidade. A melhora ponta a ponta (1995-2005) foi de 0,12
ponto no índice total (IDS-BNDES), de 0,17 ponto no IDS-
Educação, e de 0,16 ponto no IDS-Saúde. Contudo, considerando
a base, o resultado da educação foi o mais expressivo.

O crescimento do IDS-Educação é um fato relevante,
particularmente, por dois motivos. Primeiramente, foi o índice
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que, em termos absolutos, apresentou a maior contribuição
individual para a melhora no IDS global. Ademais, por ser o
indicador de menor base, foi o que apresentou a maior taxa de
crescimento, de 50%, o que fez com que a dispersão entre os
“indicadores sociais parciais” do IDS-BNDES se reduzisse
substancialmente, passando de 0,21 ponto para 0,13 ponto. Isto
significa dizer que o cenário brasileiro recente apresentou não
só uma melhora social expressiva, mas que essa melhora foi
acompanhada por um processo de convergência entre os
indicadores parciais, ou seja, que o desenvolvimento social
brasileiro passou a ser feito de forma mais equilibrada.

Entre os fatores que foram mais significativos para a evolu-
ção do IDS-BNDES destacam-se:

• No caso do IDS-Educação, tanto o aumento da taxa de alfa-
betização – de 73,1% para 79,9% – quanto o crescimento da
média de anos de estudo – de 5,7 para 7,4 anos.

• No caso do IDS-Saúde, o aumento da esperança de vida –
3,6 anos – e a expansão da cobertura das redes de água – de
80,5% para 90,1% – e de esgoto – de 48,4% para 56,8%.

• No IDS-Renda, o desempenho medíocre do rendimento per

capita a preços de 2005, que decresceu de R$ 509, em 1995,
para R$ 493, em 1999, e voltou a subir a partir de 2003,
atingindo R$ 531 em 2005.2

IDS-BNDES por Regiões Brasileiras

A evolução do IDS-BNDES por regiões (Gráfico 2) revela
uma melhora nos indicadores de todas as regiões, porém de forma
diferenciada, o que permitiu a redução das disparidades entre as
regiões.

Esse desempenho não foi, no entanto, suficiente para alte-
rar o ranking regional. O Sudeste manteve a liderança em todo o

2 Este comportamento está, em boa medida, relacionado ao impacto dos
choques cambiais – houve fortes desvalorizações, em 1999 e 2002, e
apreciação, a partir de 2003. Este tema foi objeto de análise, para o caso dos
salários, no Visão do Desenvolvimento nº 10.
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período, seguido, cada vez mais de perto, pelo Sul e pelo Centro-
Oeste. A diferença entre o cenário social dessas três regiões e o
do Norte e do Nordeste mostra um isolamento destes dois últimos.

Isto se deve, de um lado, ao desempenho medíocre verifi-
cado no Norte, que apresentou ganho de apenas 0,04 ponto, já
que os ganhos do Nordeste foram muito expressivos, tanto em
termos absolutos quanto – e, principalmente – relativos. É
oportuno observar que somente a partir de 2004 a PNAD passou
a cobrir a área rural dessa região. O aumento total nordestino foi
de 0,16 ponto, o que significa um crescimento de 130% entre
1995 e 2005. Essa evolução não foi, no entanto, capaz de retirar
o Nordeste de sua posição de região socialmente mais deficiente.
Permitiu, no entanto, que a relação entre seu indicador global e
o da região líder – o Sudeste – passasse de 5 para 2,5.

• IDS-Educação por regiões

A evolução do IDS-Educação (Gráfico 3) revela desempe-
nho positivo para todas as regiões.
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O maior incremento ocorreu no Nordeste. Nessa região, o
índice evoluiu de 0,08 para 0,30, ou seja, quase quadruplicou
no período. Contribuíram para tanto o aumento da taxa de
alfabetização, de 57,8% para 69,5%, e da média de anos de
estudo da população, que passou de 3,9 para 5,7 anos.

As regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste apresentaram
tendência de crescimento semelhante. Todas tiveram ganhos
semelhantes e significativos no seu IDS-Educação – superior a
0,15 ponto, o que manteve a distância relativa entre as três
regiões. O destaque negativo foi o Norte, que chegou a apresentar
uma inversão no processo de melhora, a partir de 2004. Essa
evolução deve ser vista com reserva, no entanto, devido à
precariedade da coleta de informações na região.

• IDS-Saúde por regiões

No IDS-Saúde também houve evolução positiva em todas
as regiões, destacando-se, novamente, a região Nordeste – como
mostra o Gráfico 4.
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A boa evolução do IDS do Nordeste – de 0,12 para 0,37 –
é explicada pelo aumento da cobertura de água, que passou de
53,8% para 73,9%, e da esperança de vida, que evoluiu de 64,8
para 69 anos.

A evolução do Sudeste, Sul e Centro-Oeste na saúde
também é semelhante ao quadro observado na educação. Houve
melhora substancial em todos os anos, mas manteve-se o ranking,
a despeito de se ter verificado uma redução nas disparidades
entre essas três regiões.

Na região Norte, à exceção da cobertura de água, que teve
aumento mais expressivo, a evolução foi bastante modesta. O
quadro não melhora quando observamos os dados por região
metropolitana. Por exemplo, em Belém, houve decréscimo no dado
de cobertura de esgoto em 2005, quando comparado com 2001.

• IDS-Renda por regiões

O Gráfico 5 mostra a evolução do IDS-Renda para as
diferentes regiões brasileiras. Frente aos demais indicadores do
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IDS, o crescimento da renda difere dos demais por duas caracte-
rísticas. De um lado, esteve sujeito a grande volatilidade, acom-
panhando o próprio desempenho da economia brasileira. O ren-
dimento real cai em todas as regiões em 1999, reflexo da
desvalorização cambial, que afetou fortemente a taxa de infla-
ção. Entre 1999 e 2003, o comportamento dessa variável torna-
se errático e bastante diferenciado, do ponto de vista regional. A
partir de 2003, o rendimento apresenta tendência de alta, fruto
da queda da inflação e da apreciação cambial, à exceção da
região Sudeste, onde o rendimento só se recupera em 2004.

De outro lado, o crescimento ponta a ponta da renda
apresenta um comportamento distinto daquele verificado na
saúde e na educação. No caso do Nordeste, a renda foi o fator
menos relevante para aproximar a região do restante do país. O
destaque, nesse caso, é para o Centro-Oeste e para o Sul, que,
na prática, passaram a disputar com o Sudeste a liderança
nacional.

O Norte é a única região a registrar uma renda média em
2005 inferior à de 1995. Entretanto, à semelhança com os demais

Gráfico 5
IDS-Renda – Grandes Regiões, 1995 a 2005

Fonte: Elaboração da SAE.
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indicadores, esses dados podem estar sujeitos a imprecisão em
decorrência de problemas na sua coleta.

Conclusões

Dentre os vários ensinamentos de Celso Furtado encontra-
se a idéia de que as desigualdades devem ser tratadas nas suas
três dimensões. A primeira, a setorial, diz respeito ao grau de
diversificação das forças produtivas: indústria, agricultura e
serviço. A segunda refere-se à dimensão espacial da renda e da
riqueza, ou seja, as regiões. A terceira trata da diferenciação no
interior da sociedade.

O índice aqui proposto busca resgatar a importância das
duas últimas dimensões: a regional e a social. Tratar essas
desigualdades é uma tarefa árdua.

As grandes novidades do IDS-BNDES são, além da menor
periodicidade:

• na dimensão saúde, a inclusão de um indicador para auferir
o percentual de domicílios com canalização interna de água
e um para o percentual de cobertura de rede coletora ou fossa
séptica ligada à rede;

• na dimensão educação, o uso da média dos anos de estudo
da população ocupada, junto ao indicador de taxa de alfabe-
tização; e

• na metodologia, o estabelecimento de critérios de mínimos e
máximos qualitativos (não retirados da amostra), com base
nos quais se considera a situação inaceitável do ponto de
vista social (atribuindo valor zero) e valores máximos ideais
(atribuindo valor um).

Este número do Visão do Desenvolvimento mostrou que a
evolução do IDS-BNDES durante o período 1995-2005 foi muito
positiva, graças ao aumento dos indicadores de saúde e de
educação, e alastrou-se por todas as regiões, à exceção do Norte.
O Nordeste merece destaque, não só por ter acelerado seu
desenvolvimento social relativamente às outras regiões, mas
porque esse desempenho permitiu subir acentuadamente todos
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os indicadores parciais. Do ponto de vista da desigualdade regio-
nal, o IDS-BNDES mostra um dado importante: a redução da
distância Nordeste – Sudeste em 17% no período.

As perspectivas são de que o processo de melhoria e de
maior convergência nos indicadores sociais tenda a se manter
no futuro. A perspectiva de um crescimento mais acelerado e
sustentado no futuro próximo cria condições não só para a
ampliação das políticas sociais em curso, mas também para que
o componente renda volte a ser um fator mais relevante.

Apesar dos grandes avanços registrados no Nordeste, os
dados mostram que ainda existe um grande espaço para a
redução na sua desigualdade, frente ao Sudeste, na educação e
nas ações de saúde relacionadas à esperança de vida. Entretanto,
o IDS-BNDES aponta que há um diferencial ainda maior nos
indicadores relacionados às ações de saneamento, principal-
mente na cobertura de esgoto.

As diferenças entre regiões, estados e áreas metropolitanas,
como veremos em edições futuras do Visão do Desenvolvimento,
mostram que a intensificação dos investimentos em sistemas de
coleta e tratamento de esgoto constitui uma das trajetórias mais
eficazes de aceleração do desenvolvimento social brasileiro. Este
resultado vai ao encontro da prioridade atribuída ao saneamento
tanto no recém-divulgado Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) quanto nas políticas do BNDES.
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Anexo Metodológico e Estatístico

O Índice de Desenvolvimento Social do BNDES (IDS-
BNDES) busca explicitar as diferentes realidades regionais do
Brasil – e sua evolução recente. O objetivo último é o acompa-
nhamento sistemático, em bases anuais, das condições de vida
da população brasileira, reunidas em um único indicador. Este
anexo esclarece e detalha a metodologia de cálculo do IDS-
BNDES, apresentada no Visão do Desenvolvimento nº 29 pela
Secretaria de Assuntos Econômicos (SAE).

Metodologia

O IDS-BNDES compõe-se da média aritmética de três in-
dicadores: IDS-Renda, IDS-Saúde e IDS-Educação, calculados
com base em dados primários da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (PNAD), produzida pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

Em razão da heterogeneidade das variáveis analisadas,
cada um dos elementos que compõem o IDS-BNDES foi
parametrizado em uma escala que varia entre 0 e 1, mediante
o estabelecimento de limites inferiores e superiores específicos
(ver Fórmulas). A seguir, explicitamos as variáveis utilizadas e
seus limites.

IDS-Renda:

O IDS-Renda baseia-se no dado mensal de rendimento
médio domiciliar per capita, a preços de 2005, observando
os seguintes limites:

Limite inferior: o valor de R$150, que corresponde a ½
salário mínimo em 2005 – considerado limite da linha de
pobreza no Brasil.

Limite superior: o valor de R$ 800, que corresponde ao
máximo alcançado na série nacional no período 1995-2005.1

1 Valor obtido por Porto Alegre, em 2001.
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IDS-Saúde:

O IDS-Saúde é composto pela média aritmética de três variá-
veis: a) esperança de vida ao nascer; b) domicílios com canali-
zação de água; e c) domicílios com rede coletora de esgoto.

a) Esperança de vida ao nascer: indicador universalmen-
te utilizado como uma proxy das condições de saúde
da população.
Limite inferior: 59 anos, valor da média de esperança de
vida em países de baixa renda, segundo o Banco Mundial.
Limite superior: 79 anos, valor da média de esperança de
vida nos países de renda alta, segundo o Banco Mundial.

b) Domicílios com canalização interna de água: reflete
as condições básicas de vida e saúde da população.
Limite inferior: 50%2

Limite superior: 100% (padrão desejável).
c) Domicílios com rede coletora de esgoto ou fossa sépti-

ca ligada à rede: as condições de saneamento básico
têm impacto direto sobre as condições de vida e de
saúde da população.
Limite inferior: 35% (valor médio nacional para a
área rural).
Limite superior: 100% (padrão desejável).

IDS-Educação:

O indicador de educação é obtido por meio da média de
duas variáveis: a) taxa de alfabetização; e b) média de anos
de estudo.

a) Taxa de alfabetização: reflete as condições mínimas
de leitura e escrita.
Limite inferior: 50%3

2 Considerou-se que uma cidade onde menos da metade de seus habitantes
não dispõem de água canalizada não tem padrão aceitável de desenvolvimen-
to social.
3 Considerou-se que uma sociedade em que a maioria da população é analfa-
beta não apresenta indicador positivo de desenvolvimento social.
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Limite superior: 100% (nível desejável).
b) Média de anos de estudo da população ocupada: a educa-

ção da mão-de-obra influencia fortemente a produtivida-
de e o grau de desenvolvimento alcançado por um país.
Limite inferior: 4 anos, o que corresponde à metade do
ciclo fundamental de ensino no Brasil.
Limite superior: 12 anos, o que corresponde ao ciclo
completo de ensino no Brasil (ensino fundamental +
ensino médio).4

Fórmulas

No quadro abaixo, X representa o dado primário da PNAD:

4 Para compor a média dos anos de estudo, com base nos dados primários da
PNAD, foi utilizada a seguinte escala: sem instrução/menos de 1 ano (peso 0),
1 ano (peso 1), 2 anos (peso 2),  e assim sucessivamente até 15 anos ou mais
(peso 15).

IDS-BNDES IDS -BNDES
(IDS Renda) (IDS Saúde) (IDS Educação)

3
�

� � � � �

IDS-Renda Renda(x)
Rendimento mensal(x) – 150

800 – 150
�

IDS-Saúde Saúde(x)
[Esperança(x) Esgoto(x) Água(x)]

3
�

� �

Esperança de
Vida

Esperança(x)
Esperança de vida(x) – 59

79 – 59
�

Cobertura de
Água

Água(x)
% Domicílios com canalização(x) – 50

100 – 50
�

Cobertura de
Esgoto

Esgoto(x)
% Domicílios com esgoto(x) – 35

100 – 35
�

IDS-Educação IDS -Educação(x)
Alfabetização(x) Estudo(x)

2
�

�

Taxa de
Alfabetização

Alfabetização(x)
% Alfabetização(x) – 50

100 – 50
�

Média de
Anos de
Estudo

Estudo(x)
Anos de estudo(x) – 4

12– 4
�
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Apêndice Estatístico

Os dados primários da PNAD utilizados para o cálculo do
IDS-BNDES são de acesso restrito. Por esse motivo, divulgamos
aqui apenas os resultados obtidos, ano a ano, de cada um dos
componentes do IDS-BNDES para o Brasil como um todo. Os
dados por regiões encontram-se no texto.

Mínimo 50 = 0 35 = 0 59 = 0 50 = 0 4 = 0 R$ 150 = 0

Máximo 100 =1 100 = 1 79 = 1 100 = 1 12 = 1 R$ 180 = 1

1995 0,610 0,206 0,475 0,462 0,209 0,55

1996 0,671 0,250 0,495 0,495 0,243 0,58

1997 0,666 0,243 0,515 0,486 0,252 0,57

1998 0,694 0,273 0,534 0,514 0,274 0,59

1999 0,713 0,275 0,553 0,530 0,287 0,53

2001 0,747 0,303 0,589 0,552 0,341 0,55

2002 0,775 0,325 0,605 0,568 0,364 0,53

2003 0,786 0,336 0,621 0,582 0,389 0,54

2004 0,788 0,332 0,637 0,586 0,403 0,54

2005 0,801 0,335 0,653 0,599 0,420 0,59

Variação
Absoluta

2005-1995
0,191 0,128 0,178 0,137 0,211 0,03

Taxa de
Variação

2005/1995 (%)
31% 62% 37% 30% 101% 6%

Fonte: BNDES/SAE.
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1995 0,430 0,335 0,553 0,440

1996 0,472 0,369 0,576 0,472

1997 0,474 0,369 0,571 0,471

1998 0,500 0,394 0,588 0,494

1999 0,514 0,409 0,528 0,483

2001 0,546 0,446 0,550 0,514

2002 0,568 0,466 0,532 0,522

2003 0,581 0,486 0,536 0,534

2004 0,586 0,494 0,538 0,539

2005 0,596 0,509 0,586 0,564

Variação Absoluta
2005-1995

0,166 0,174 0,033 0,124

Taxa de Variação
2005/1995 (%)

39% 52% 6% 28%
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A Revitalização do Mercado de
Trabalho Brasileiro

Antonio Prado*
7 de dezembro de 2006

Ao final dos anos 1970, o mercado de trabalho brasileiro já
havia alcançado uma considerável maturidade e, mesmo que
não houvesse um repasse dos ganhos de produtividade para os
rendimentos dos assalariados, havia uma forte absorção de mão-
de-obra, que, além de ampliar a massa de salários, abria trajetórias
de mobilidade social para amplos segmentos da população. As
crises da dívida externa e da hiperinflação latente nos anos 1980
atingiram duramente os rendimentos do trabalho e aprofundaram
a desigualdade de rendas. Mas, apesar das adversidades,
continuou havendo absorção de empregos no setor público e
um significativo processo de organização sindical. A chamada
“década perdida” não interrompeu a construção de um mercado
de trabalho estruturado.

Não se pode dizer o mesmo sobre os ainda mais turbulen-
tos anos 1990. Nesse período, chegam ao Brasil as receitas de
flexibilização do mercado de trabalho, adotadas no Reino Unido
e nos Estados Unidos (EUA) durante o período Thatcher e Reagan,
sob a alegação de serem estimuladoras da acumulação de capital,
do crescimento econômico e do emprego. Mesmo com balanços
negativos dessas políticas, que já apontavam seu fracasso, seguiu-
se o receituário anglo-americano aqui também, apesar de termos
uma situação de trabalho completamente distinta dos altamente
organizados mercados de trabalho daqueles países. Lá o resultado
foi a ampliação das desigualdades e do desemprego. Aqui, porém,

* Economista, professor do Departamento de Economia da PUC-SP
(licenciado), foi coordenador da Produção Técnica do Dieese nos anos 1990
e é responsável pelo escritório do BNDES em Brasília.
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adicionou-se a esses efeitos uma intensa regressão na qualidade
do mercado de trabalho, ainda em processo de organização.

Como avaliar essa regressão? Os estudos da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) fornecem alguns elementos úteis
(Standing, 1990). Considerando que a organização do mercado
de trabalho capitalista atinge sua maturidade plena nos anos pós-
Segunda Guerra Mundial na Europa e nos EUA, o autor identifica
alguns de seus elementos básicos, que podemos sintetizar da
seguinte maneira:

a) segurança no mercado de trabalho – desemprego
reduzido e baixo tempo de procura para entrada no, ou mudança
de, emprego;

b) segurança no emprego – emprego formal, de longa
duração, com jornada plena e proteção social;

c) segurança na renda – remuneração fixa, proteção contra
a inflação, incorporação dos ganhos de produtividade, salário
mínimo acima da linha de pobreza e seguro-desemprego;

d) segurança na contratação – contrato coletivo de
trabalho; e

e) segurança na organização trabalhista – liberdade de
organização sindical plena.

Com base nesses elementos, é possível avaliar objetivamente
a regressão do mercado de trabalho nos anos 1990, no Brasil.

Os anos 1990 foram tão trágicos para a situação do
trabalho no Brasil, que muitos analistas chegaram a prever o fim
do crescimento com emprego. De fato, nos poucos anos com
crescimento econômico mais robusto, de 1993 a 1997, a elastici-
dade emprego do Produto Interno Bruto (PIB) caiu mais de 80%
em relação aos medidos nos anos 1970 e 1980. O PIB cresceu
22,7% e a ocupação, apenas 6,0%. Isso exigiria um crescimento
do PIB de 8,76% para absorver um crescimento anual de 2,6%
ao ano da População Economicamente Ativa (PEA). Como o
crescimento da produção foi de 4,2% ao ano, o desemprego
subiu. O jobless growth ou o crescimento com poucos empregos,
como veremos, foi um fenômeno conjuntural.

Essa queda do crescimento econômico nos anos 1990,
média de 2,6%, metade da média dos cem anos do século XX,
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Mercado de
trabalho

O desemprego cresce
no início da década e
cai no seu final.

O desemprego dobra
no período (exceto nos
primeiros 18 meses do
Plano Real).

Lenta queda do
desemprego.

Emprego A formalização
continua em
crescimento.

O emprego se
precariza.

Espetacular processo
de formalização.
Recuo das
terceirizações.

Renda Flutua muito, mas
sucumbe ao processo
inflacionário.

A renda real cai
continuamente (exceto
nos primeiros 18
meses do Plano Real).

Lenta recuperação da
renda.

Contratos Ampliação do número
de cláusulas dos
contratos de trabalho.

Redução do número
de cláusulas nos
contratos de trabalho e
nas súmulas protetoras
do TST.

Procuradoria do
trabalho e TCU
exigem recuo de
terceirizações no setor
público.

Organização
Trabalhista

Cresce a qualidade da
ação e da organização
sindical. Aumenta
significativamente o
número de
negociações
trabalhistas.

Explode o número de
sindicatos de papel.
Há uma retração na
ação dos sindicatos
legítimos.

Sobe
significativamente o
número de
negociações
trabalhistas, com
ganhos acima do
INPC, por sindicatos
legítimos. Continua o
crescimento de
sindicatos de papel.

Fonte: Elaboração do autor.

foi resultado de uma série de opções macroeconômicas restriti-
vas. No período do Governo Collor, houve a explosão hiperinfla-
cionária, seguida do confisco de ativos financeiros, que desorga-
nizaram profundamente a economia. Durante o colapso político
desse governo, adotaram-se não só a blindagem macroeconômica,
que predominou durante a década, excluídos os primeiros me-
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ses de preparação e implantação do Plano Real (janeiro de 1994
a março de 1995), mas também juros muito acima da taxa de
paridade descoberta,1  que atraíam dólares para a ciranda finan-
ceira e deprimiam os investimentos e a atividade produtiva.

Os primeiros anos de estabilização da nova moeda foram
garantidos por juros reais elevados e uma âncora cambial que
reduziu expressivamente o potencial exportador do país, ampliando
drasticamente o déficit de transações correntes. As privatizações
foram realizadas para ajudar a fechar o balanço de pagamentos
desequilibrado. Essa combinação de juros reais elevados, câmbio
sobrevalorizado e privatizações contribuiu para desestruturar o

1985 a 2005 0,800 nd Instabilidade e mudanças
abruptas na economia.

1985 a 1989
1,244 nd

Instabilidade econômica com
geração de empregos no setor
público.

1993 a 1997

0,231 0,301

Crescimento econômico com
pouca geração de empregos.
Precarização do mercado de
trabalho.

1994 a 1998

0,275 0,324

Volátil e afetado pela
sobrevalorização cambial.
Reformas conservadoras
queimam empregos.

1999 a 2005

1,943 0,714

Volatilidade alta até 2003 e
estabilidade a partir de 2004.
Empregos formais em forte
crescimento.

Fontes: MTE-Rais e IBGE-PNAD,
elaboração do autor.

*Elasticidades calculadas com regressão linear simples de variáveis expressas em
logaritmos neperianos.

1 Taxa de paridade descoberta = juros externos + risco país + expectativa de
variação cambial.
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mercado de trabalho brasileiro. O desemprego dobrou na déca-
da, os salários reais caíram até recentemente, os empregos for-
mais desabaram e os informais escalaram. Parecia que sessenta
anos de esforços para criar um mercado de trabalho organizado
no país haviam sido perdidos. Por isso, os anos 1990 são entendi-
dos como regressivos na história recente do mercado de trabalho.

Após o colapso do câmbio em janeiro de 1999, a adoção
de um novo regime monetário e cambial começou a mudar esse
quadro lastimável, mas com muita lentidão, em razão dos pro-
blemas acumulados no período anterior. Já no ano 2000, o
crescimento do PIB acima de 4%, a lenta recuperação das
exportações e a rápida recuperação da agricultura contribuíram
para a geração de empregos formais em volume razoável e
redução das taxas de desemprego. Porém, as crises externas de
2001 a 2003 – quebra da Nasdaq, escândalos financeiros nos
EUA, ataques às Torres Gêmeas e ao Pentágono, calote da
Argentina, golpe na Venezuela, guerra no Afeganistão, guerra
no Iraque, escalada do preço das commodities – impediram uma
sólida recuperação do mercado de trabalho no Brasil, já que a
estabilidade macroeconômica foi bastante abalada.

Mas, a partir de 2003, há uma mudança de padrão no
mercado de trabalho. Todas as variáveis identificadas pela OIT
para uma avaliação da qualidade do mundo do trabalho
começaram a melhorar simultaneamente. Vale listá-las uma a uma.

Segurança no Mercado de Trabalho

a) a taxa de desemprego subiu de 6,7%, em dezembro de
1989, para 17,4%, em dezembro de 1998, e caiu para 14,6%,
em outubro de 2006, de acordo com Pesquisa de Emprego e
Desemprego da Região Metropolitana de São Paulo (PED-RMSP,
Convêncio Dieese-Seade); e

b) o tempo de procura médio por um novo emprego, que
em dezembro de 1989 era de 14 semanas, cresce para 37
semanas, em dezembro de 1998; 52 semanas, em dezembro de
2002, e cai para 48 semanas, em agosto de 2006 (PED-RMSP
Convênio Dieese-Seade).
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Segurança no Emprego

a) a média de geração de empregos formais entre 1994 e
2002 foi de 9.754 postos mensais e subiu para 105.222 na média
mensal desde 2003, de acordo com dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados, Ministério do Trabalho e Emprego
(Caged – MTE); e

b) o tempo de permanência médio no emprego, que foi
de 49 meses, em dezembro de 1989, 57 meses, em dezembro de
1998, são os mesmos 57 meses em dezembro de 2002, e, em
agosto de 2006, aumentou para 60 meses (PED-RMSP Convênio
Dieese-Seade).

Segurança na Renda

a) após oito anos de quedas consecutivas na renda média
do brasileiro (-18,8%, de 1996 a 2003), ela voltou a subir 5,4%,
em 2005 (PNAD-2005);

b) o salário mínimo real, que cresceu 97% desde 1995,
sobe mais de 40% real desde dezembro de 2002 (Ipeadata). Como
o seguro-desemprego é indexado ao salário mínimo, ele tam-
bém teve crescimento real;

c) os preços da cesta básica caem cerca de 3%, e a infla-
ção está plenamente controlada (Convênio Dieese-Procon); e

d) a desigualdade entre as rendas pessoais caem de 40
vezes para 30 vezes, na comparação dos 10% mais ricos e os
10% mais pobres (PED-RMSP Convênio Dieese-Seade).

Segurança na Contratação

a) a forte ampliação dos empregos formais integra um
número cada vez maior de trabalhadores aos mecanismos de
proteção ao trabalho;

b) a reorganização e criação de carreiras no serviço público
federal aumentam a qualidade do trabalho dos servidores; e

c) a redução da terceirização no setor público abre espaço
para novos concursos públicos e para o aumento da qualidade
dos serviços prestados ao cidadão.
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Segurança na Organização Trabalhista

a) houve um crescimento substantivo de negociações tra-
balhistas bem-sucedidas;

b) enquanto no primeiro semestre de 1996 apenas 58,3%
das negociações conquistavam reajustes iguais ou superiores ao
INPC, no mesmo período de 2006, 96% das negociações atingem
valores iguais ou superiores ao Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC).

Não há dúvida de que a regressão na qualidade do merca-
do de trabalho que caracterizou os anos 1990 chegou ao final.
Mas há muito que fazer ainda, pois as taxas de desemprego ain-
da não recuaram para os patamares do final dos anos 1980, e a
recuperação do poder aquisitivo dos salários está apenas no
início. Considerando que a elasticidade emprego do PIB
aproxima-se de 0,71, temos uma oportunidade para uma forte
redução das taxas de desemprego. A mesma média de
crescimento do PIB verificada entre 1993-1997 geraria o triplo

Gráfico 1
Porcentagem de Ocorrências de Reajustes Iguais ou Superiores à
Variação da Inflação Acumulada na Data-base, Segundo o INPC-IBGE
Brasil, Janeiro a Junho de 1996 a 2006

Fonte: Dieese.
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de ocupações daquele período. Um crescimento médio do PIB
de 5% aumentaria os empregos totais em 3,5%, enquanto a PEA
urbana vem crescendo a uma taxa de 2,4%, o que reduziria a
taxa de desemprego de forma consistente.

O crescimento do PIB nos próximos anos, dentro dos
padrões médios dos cem anos do século XX, que foi de 5%,
deve ser, no mínimo, o próximo passo para permitir a
consolidação do processo de revitalização do mercado de
trabalho brasileiro.
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A Renda Foi o Fator de
Desenvolvimento em 2006

Francisco Marcelo Rocha Ferreira
Gisele Costa Norris
Lavinia Barros de Castro*

Em 2006, o BNDES lançou o Índice de Desenvolvimento So-
cial – IDS-BNDES (ver Box). Seu objetivo é tornar mais nítidas as
diferenças sociais entre as várias regiões e estados brasileiros,
permitindo acompanhar a evolução anual de indicadores nas
áreas de educação, saúde e renda.

Este informativo atualiza, para 2006, os resultados do IDS-
BNDES para as regiões, publicados no nº 29 do Visão do Desen-

volvimento. Apresenta a evolução dos indicadores sociais a par-
tir de 1995, incluindo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílio (PNAD) de 2006.

IDS-BNDES – composição

O IDS-BNDES reúne três dimensões do desenvolvimento
social – Renda, Saúde e Educação – em um único indicador,
que varia entre zero e um. Quanto maior o nível de desenvolvi-
mento, maior o índice. A cada variável que compõe o IDS,
estipulam-se valores mínimos, tidos como aceitáveis
socialmente, e valores máximos ideais.

Variáveis e Limites Utilizados no Cálculo do IDS

Índice Variáveis
Limite
inferior

Limite
superior

59
20
50
50
4

150

Esperança de vida ao nascer (anos)
Domicílios com rede de esgoto (%)
Domicílios com abastecimento de água (%)
Taxa de alfabetização (%)
Média de anos de estudo da população ocupada
Média do rendimento mensal domiciliar
per-capita

IDS-Saúde {
{
{

79
100
100
100
12

800

IDS-Educação

IDS-Renda

* Respectivamente, economistas da Área de Pesquisa e Acompanhamento
Econômico (APE) e economista da Área de Gestão de Riscos (AGR).
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Brasil: Resultados IDS-BNDES

Numa análise de longo prazo (1995-2006), todos os com-
ponentes do índice apresentaram tendência de alta.  Entretanto,
o indicador que registrou melhora mais expressiva foi o IDS-
Educação (Gráfico 1). O crescimento do IDS-Educação é um
fato relevante por dois motivos. Em primeiro lugar, foi o índice
que, em termos absolutos, apresentou a maior contribuição in-
dividual para a melhora no IDS Total, ao longo do período ana-
lisado. Ademais, foi o indicador que apresentou a maior taxa de
crescimento entre 1995 e 2006, de 59,5%.

Em 2006, a grande novidade no cenário de desenvolvi-
mento social brasileiro foi a evolução do componente Renda do
índice. Ao contrário do ocorrido nos anos anteriores, foi o indi-
cador de melhor desempenho. De fato, entre 2005 e 2006, cres-
ceu 10,2% – um incremento bastante significativo, consideran-
do o curto período de um ano.

0,56

0,48

0,65

0,54

0,34

0,41

0,65

0,55

0,53

0,61

0,46

0,50

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Saúde Educação Renda Total

Gráfico 1
IDS-BNDES , IDS-Renda, IDS-Saúde e IDS-Educação – Brasil (1995 a 2006)

Fonte: Elaboração da Área de Pesquisa e Acompanhamento Econômico (APE)
 do BNDES.
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Regiões: IDS-BNDES

O Gráfico 2 revela que o desenvolvimento social brasilei-
ro apresentou, do ponto de vista regional, duas características
marcantes. A principal delas é que, nos anos recentes, se tornou
mais evidente a existência de dois grandes grupos de regiões.
Um deles, socialmente mais desenvolvido, é formado pelo Su-
deste, Sul e Centro-Oeste. O outro, menos desenvolvido, é com-
posto pelo Norte-Nordeste.

A outra característica importante é a redução nas diferen-
ças sociais entre a região mais desenvolvida e a de menor de-
senvolvimento. Em 1995, o indicador do Sudeste era 4,5 vezes
maior que o nordestino. Essa diferença reduziu-se para 2,4 ve-
zes, um valor muito menor, apesar de ainda elevado.

Mas, se persiste a diferença entre os extremos, o mesmo
não ocorre entre as regiões que compõem cada um dos dois
blocos. No longo prazo, o Sudeste passou a ser seguido cada
vez mais de perto pelo Sul e pelo Centro-Oeste. Ao mesmo tem-
po, o avanço acelerado do Nordeste permitiu uma convergên-

0,65

0,44 0,50

0,61

0,350,30

0,19
0,13

0,390,36

0,350,32

0,770,74
0,67

0,64 0,71
0,68

0,580,54

0,05

0,15

0,25

0,35

0,45

0,55

0,65

0,75

1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

Gráfico 2
IDS-BNDES – Grandes Regiões  (1995 a 2006)

Fonte: Elaboração da APE.
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cia desta região com o Norte. O destaque cabe ao Centro-Oeste,
que, com base em um índice intermediário em 1995 (0,44), se
aproximou das regiões mais desenvolvidas, atingindo um valor
de 0,65 no índice agregado, em 2006.

Regiões: IDS-Renda

O Gráfico 3 mostra a evolução do IDS-Renda para as dife-
rentes regiões brasileiras. Diferentemente dos demais indicado-
res, esse componente registrou no longo prazo um ganho muito
pequeno. Em 1999, o rendimento real registrou queda em todas
as regiões, como reflexo do aumento da inflação e da estagna-
ção do Produto Interno Bruto. Após 2003, com a reversão des-
ses fatores, o IDS-Renda passa a apresentar tendência de alta. A
exceção foi o Sudeste, onde o rendimento só se recupera a partir
de 2004.

Outra característica do IDS-Renda é a diferença verificada
entre as regiões mais desenvolvidas e as menos desenvolvidas.

0,63

0,74
0,68

0,52

0,22

0,30

0,18

0,24
0,22

0,31
0,360,40

0,32
0,39

0,68

0,82
0,76 0,760,79 0,79

0,62

0,72
0,70

0,66

0,05

0,15

0,25

0,35

0,45

0,55

0,65

0,75

0,85

1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

Gráfico 3
IDS-Renda – Grandes Regiões (1995 a 2006)

Fonte: Elaboração da APE.
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Enquanto o indicador do Sudeste foi de 0,82 em 2006, o do
Nordeste foi de apenas 0,30. Em compensação, há homogenei-
dade muito maior entre cada um dos dois blocos. Como exemplo,
as diferenças entre o Sudeste, Sul e Centro-Oeste tornaram-se,
nos últimos anos, pouco expressivas. O mesmo aconteceu entre
o Norte e o Nordeste. Além disso, frente aos demais indicadores
do IDS, o crescimento da renda esteve sujeito a maior volatilidade
ao longo do período analisado, acompanhando o próprio
desempenho da economia brasileira.

Regiões: IDS-Educação

O maior incremento no IDS-Educação ocorreu no Nor-
deste, onde o índice evoluiu de 0,08 para 0,34, ou seja, cresceu
mais do que quatro vezes entre 1995 e 2006. Contribuiu para
esse desempenho o aumento tanto da taxa de alfabetização, de
57,8% para 71,1%, quanto da média de anos de estudo da po-
pulação ocupada, que passou de 3,9 para 6,0 anos (para o cálculo
do índice, ver Anexo Metodológico, p. 159).

0,58

0,37

0,44

0,55

0,340,30

0,17

0,08

0,440,45 0,41

0,38

0,33

0,39

0,62

0,53

0,47

0,64

0,58
0,59

0,49

0,43

0,61

1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

0,05

0,15

0,25

0,35

0,45

0,55

0,65

Gráfico 4
IDS-Educação – Grandes Regiões (1995 a 2006)

Fonte: Elaboração da APE.
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As Regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste apresentaram de-
sempenho semelhante entre si. Todas tiveram ganhos significati-
vos no IDS-Educação. No caso da região Norte, o indicador apre-
senta uma reversão no processo de crescimento, a partir de 2004.
Isso reflete, no entanto, uma mudança metodológica, com a in-
clusão da área rural na amostra, a partir de 2003.

Regiões: IDS-Saúde

No IDS-Saúde, também houve evolução positiva em to-
das as regiões, entre 1995 e 2006, ressaltando-se, novamente, a
região Nordeste (Gráfico 5). Na comparação de 2006, frente a
1995, a boa evolução do IDS do Nordeste – de 0,12 para 0,40 –
é explicada pelo aumento da cobertura de água, que passou de
53,8% para 76,9%, e da esperança de vida, que evoluiu de 64,8
para 69,4 anos.

Nas três regiões socialmente mais desenvolvidas, a saúde
teve desempenho global semelhante ao quadro observado na
educação. Houve melhora substancial em todos os anos, com a
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particularidade de que não houve redução substantiva na dife-
rença entre Sudeste, Sul e Centro-Oeste. No Norte, a cobertura
de água teve aumento expressivo. Entretanto, em saneamento e
em esperança de vida ao nascer, os ganhos foram bem mais
modestos.

Na saúde, a dicotomia ressaltada entre os dois grandes
grupos de regiões – de baixo e de elevado IDS – não se verifica
com a mesma clareza que na educação. Isso se deve, em grande
medida, à dispersão da cobertura de esgoto (ver dados no Anexo
Estatístico, p. 181). Nesse sentido, mantém-se a necessidade de
intensificação dos investimentos em sistemas de coleta e
tratamento de esgoto como estratégia de desenvolvimento.

Conclusões

Este Visão do Desenvolvimento atualizou os dados do IDS-
BNDES com os dados da PNAD de 2006. Em geral, as principais
tendências identificadas continuam vigentes:
• evolução positiva de todos os indicadores;
• redução das disparidades entre os extremos – Sudeste e Nor-

deste;
• convergência dos indicadores IDS-Renda e IDS-Educação,

entre os grupos de baixo e de elevado IDS-BNDES; e
• evolução mais acelerada na região Nordeste, frente às de-

mais, no longo prazo.
Ao contrário do ocorrido nos anos anteriores, a renda foi o

grande destaque no ano de 2006. O rendimento dos trabalhado-
res cresceu 7,2%, impulsionado pelo aumento real do salário
mínimo, de 13,3%, nesse ano. Ao mesmo tempo, a taxa de
desemprego caiu em quase um ponto percentual (de 9,4%, em
2005, para 8,5% em 2006). Outro destaque importante foi o
aumento da renda nas regiões mais carentes, associado ao
crescimento da contribuição do Bolsa Família. Os impactos deste
programa em educação e saúde são, contudo, mais difíceis de
serem avaliados.

As estimativas de crescimento da renda e do investimento
do BNDES para os próximos anos sugerem que o comportamen-
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to recente do IDS-Renda não deva ser visto como um fato espo-
rádico, mas sim como uma tendência a ser mantida no futuro
próximo. Nesse sentido, é de se esperar que o IDS-Renda venha
a comandar o crescimento do IDS nos próximos anos.

Outro fator relevante são os investimentos em saneamen-
to previstos no Programa de Aceleração Econômica (PAC). O
saneamento é isoladamente o principal elemento de diferencia-
ção entre as regiões do país. O sucesso do PAC/saneamento de-
verá, porém, atuar mais no médio prazo, particularmente para a
redução das diferenças sociais.
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Dados Primários IDS

Grandes Regiões

Domicílios
com

Canalização
Interna de
Água (%)

Domicílios
com

Esgoto (%)
Esperança

Alfabetização
(%)

Anos de
Estudo da
População
Ocupada

Rendiment
o Real per

capita

IDS-
Saúde

IDS-
Educação

IDS-
Renda

IDS Total

Região Centro-Oeste 1995 81,0 30,4 70,0 75,3 5,8 491 0,43 0,37 0,52 0,44

Região Centro-Oeste 1996 84,1 32,6 70,4 77,8 6,1 515 0,47 0,41 0,56 0,48

Região Centro-Oeste 1997 86,3 33,7 70,7 76,9 6,2 546 0,49 0,41 0,61 0,50

Região Centro-Oeste 1998 87,4 35,1 71,1 78,7 6,4 577 0,51 0,44 0,66 0,54

Região Centro-Oeste 1999 88,2 34,7 71,4 78,8 6,5 504 0,52 0,44 0,55 0,50

Região Centro-Oeste 2001 90,4 34,3 72,1 79,4 6,9 541 0,55 0,47 0,60 0,54

Região Centro-Oeste 2002 92,3 35,3 72,3 80,4 7,2 549 0,57 0,50 0,61 0,56

Região Centro-Oeste 2003 93,4 36,0 72,6 81,0 7,4 532 0,58 0,52 0,59 0,56

Região Centro-Oeste 2004 94,0 34,3 72,9 81,3 7,5 561 0,58 0,53 0,63 0,58

Região Centro-Oeste 2005 95,7 34,6 73,2 82,2 7,7 594 0,60 0,55 0,68 0,61

Região Centro-Oeste 2006 96,4 35,2 73,5 83,3 7,9 634 0,61 0,58 0,74 0,65

Região Nordeste 1995 53,8 18,3 64,8 57,8 3,9 269 0,12 0,08 0,18 0,13

Região Nordeste 1996 59,4 21,0 65,3 60,5 4,2 275 0,17 0,12 0,19 0,16

Região Nordeste 1997 58,1 19,9 65,7 59,9 4,2 276 0,17 0,11 0,19 0,16

Região Nordeste 1998 61,4 21,4 66,2 62,1 4,4 290 0,20 0,15 0,22 0,19

Região Nordeste 1999 62,6 22,7 66,7 64,0 4,5 273 0,22 0,17 0,19 0,19

Região Nordeste 2001 67,0 26,4 67,5 66,4 4,9 281 0,28 0,22 0,20 0,24

Região Nordeste 2002 69,6 28,5 67,9 67,5 5,2 280 0,31 0,25 0,20 0,25

Região Nordeste 2003 71,0 29,6 68,3 68,1 5,4 280 0,33 0,27 0,20 0,27

(continua)
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Dados Primários IDS

Grandes Regiões

Domicílios
com

Canalização
Interna de
Água (%)

Domicílios
com

Esgoto (%)
Esperança

Alfabetização
(%)

Anos de
Estudo da
População
Ocupada

Rendiment
o Real per

capita

IDS-
Saúde

IDS-
Educação

IDS-
Renda

IDS Total

Região Nordeste 2004 72,8 30,6 68,6 68,7 5,6 295 0,36 0,29 0,22 0,29

Região Nordeste 2005 73,9 30,1 69,0 69,5 5,7 309 0,37 0,30 0,24 0,30

Região Nordeste 2006 76,9 31,3 69,4 71,1 6,0 345 0,40 0,34 0,30 0,35

Região Norte 1995 62,4 9,2 68,1 71,7 5,7 407 0,24 0,33 0,40 0,32

Região Norte 1996 69,8 13,8 68,4 73,7 5,9 400 0,29 0,36 0,38 0,34

Região Norte 1997 68,3 15,8 68,7 71,8 5,9 399 0,28 0,34 0,38 0,34

Região Norte 1998 70,5 15,3 69,0 73,9 6,0 402 0,30 0,37 0,39 0,35

Região Norte 1999 73,3 14,5 69,3 74,2 6,3 365 0,33 0,38 0,33 0,35

Região Norte 2001 71,5 12,5 69,8 75,5 6,6 376 0,32 0,42 0,35 0,36

Região Norte 2002 75,8 12,2 70,1 76,4 6,8 354 0,36 0,44 0,31 0,37

Região Norte 2003 74,9 12,2 70,4 76,5 6,9 345 0,36 0,45 0,30 0,37

Região Norte 2004 69,5 9,3 70,7 74,2 6,3 352 0,33 0,39 0,31 0,34

Região Norte 2005 72,0 8,3 71,0 75,7 6,5 361 0,35 0,41 0,32 0,36

Região Norte 2006 75,1 9,8 71,3 76,7 6,8 386 0,37 0,44 0,36 0,39

Região Sudeste 1995 93,1 75,3 70,3 80,7 6,6 642 0,71 0,47 0,76 0,64

Região Sudeste 1996 94,8 77,9 70,6 81,8 6,9 660 0,73 0,50 0,78 0,67

Região Sudeste 1997 94,8 78,3 71,0 81,5 7,0 659 0,74 0,50 0,78 0,68

Região Sudeste 1998 95,4 80,0 71,3 82,4 7,2 661 0,76 0,52 0,79 0,69

Região Sudeste 1999 96,1 79,6 71,7 82,9 7,3 610 0,77 0,53 0,71 0,67

(continua)
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Dados Primários IDS

Grandes Regiões

Domicílios
com

Canalização
Interna de
Água (%)

Domicílios
com

Esgoto (%)
Esperança

Alfabetização
(%)

Anos de
Estudo da
População
Ocupada

Rendiment
o Real per

capita

IDS-
Saúde

IDS-
Educação

IDS-
Renda

IDS Total

Região Sudeste 2001 96,8 80,7 72,3 83,0 7,7 618 0,79 0,56 0,72 0,69

Região Sudeste 2002 97,3 81,7 72,6 83,5 7,9 608 0,80 0,58 0,70 0,69

Região Sudeste 2003 97,6 82,5 72,9 84,4 8,0 603 0,81 0,60 0,70 0,70

Região Sudeste 2004 98,1 83,4 73,2 84,7 8,2 592 0,82 0,61 0,68 0,70

Região Sudeste 2005 98,1 83,5 73,5 85,2 8,3 642 0,83 0,62 0,76 0,74

Região Sudeste 2006 98,4 84,1 73,8 86,1 8,5 682 0,84 0,64 0,82 0,77

Região Sul 1995 92,2 38,5 71,5 79,9 6,1 554 0,57 0,43 0,62 0,54

Região Sul 1996 93,8 42,9 71,7 80,7 6,3 573 0,60 0,45 0,65 0,57

Região Sul 1997 94,2 40,1 72,0 80,7 6,5 550 0,59 0,46 0,61 0,56

Região Sul 1998 94,7 44,4 72,3 81,6 6,6 579 0,62 0,48 0,66 0,59

Região Sul 1999 95,6 44,8 72,5 81,8 6,8 546 0,63 0,49 0,61 0,58

Região Sul 2001 96,6 49,0 73,1 83,3 7,1 580 0,67 0,53 0,66 0,62

Região Sul 2002 97,4 50,9 73,3 84,1 7,3 547 0,68 0,55 0,61 0,61

Região Sul 2003 97,7 51,4 73,6 84,7 7,5 587 0,69 0,57 0,67 0,64

Região Sul 2004 97,9 52,8 73,9 85,4 7,7 603 0,70 0,58 0,70 0,66

Região Sul 2005 98,3 55,0 74,2 85,6 7,8 617 0,72 0,59 0,72 0,68

Região Sul 2006 98,5 55,2 74,4 86,1 8,0 666 0,73 0,61 0,79 0,71

(continua)
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Dados Primários IDS

Unidades da
Federação

Domicílios com
Canalização
Interna de
Água (%)

Domicílios
com Esgoto

(%)
Esperança

Alfabetizaçã
o (%)

Anos de
Estudo da
População
Ocupada

Rendimento
Real per
capita

IDS-
Saúde

IDS-
Educação

IDS-
Renda

IDS Total

Brasil 1995 80,5 48,4 68,5 73,1 5,7 509,4 0,48 0,34 0,55 0,46

Brasil 1996 83,6 51,3 68,9 74,8 5,9 524,4 0,52 0,37 0,58 0,49

Brasil 1997 83,3 50,8 69,3 74,3 6,0 521,4 0,52 0,37 0,57 0,49

Brasil 1998 84,7 52,7 69,7 75,7 6,2 532,1 0,55 0,39 0,59 0,51

Brasil 1999 85,6 52,9 70,1 76,5 6,3 493,2 0,56 0,41 0,53 0,50

Brasil 2001 87,3 54,7 70,8 77,6 6,7 507,7 0,59 0,45 0,55 0,53

Brasil 2002 88,7 56,2 71,1 78,4 6,9 496,0 0,61 0,47 0,53 0,54

Brasil 2003 89,3 56,9 71,4 79,1 7,1 498,1 0,62 0,49 0,54 0,55

Brasil 2004 89,4 56,6 71,7 79,3 7,2 499,9 0,63 0,49 0,54 0,55

Brasil 2005 90,1 56,8 72,1 79,9 7,4 531,0 0,64 0,51 0,59 0,58

Brasil 2006 91,2 57,5 72,4 81,0 7,6 570,1 0,65 0,54 0,65 0,61
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Por Que o PAC Vai Aumentar o
Investimento*

12 de fevereiro de 2007

A experiência internacional mostra que quanto maior o
investimento, maior tende a ser o crescimento de uma economia.1

Os dados para o Brasil, reunidos no Gráfico 1, confirmam essa
relação. Percebe-se visualmente que aumentos nas taxas de

* Colaboraram neste trabalho: Fernando Pimentel Puga, Marcelo Nascimento,
Leandro Coutinho, André Sant’anna, Ernani Teixeira Torres Filho e Francisco
Marcelo Rocha Ferreira, todos da equipe da Secretaria de Assuntos Econônimos
(SAE) do BNDES.
1 Ver Delong J. B. & Summers, L. Equipment Investment and Economic Growth.
National Bureau of Economic Research, Working Paper nº 3515, Nov. 1990.
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Fonte: Ipeadata.
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crescimento do PIB foram acompanhados de perto por expansões
mais do que proporcionais no investimento. Verifica-se também
que uma das grandes dificuldades da economia brasileira tem
sido sustentar os processos de expansão do investimento.
Ao longo dos últimos dez anos, a taxa de crescimento do
investimento na economia brasileira foi muito baixa, apenas 2,3%
ao ano. Entretanto, desde 2003, observa-se uma trajetória de
recuperação. Depois de a taxa de Formação Bruta de Capital
Fixo (FBCF) atingir um mínimo de 17,8% do PIB naquele ano, o
investimento voltou a crescer e atingiu 19,9% em 2005.
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em
janeiro último, vem ao encontro da necessidade de acelerar, de
forma sustentável, o crescimento do investimento global da
economia. A finalidade do PAC é promover investimentos em
infra-estrutura que permitam: eliminar gargalos a esse crescimen-
to; aumentar a produtividade das empresas; estimular investi-
mentos privados; e reduzir as desigualdades regionais.
O PAC está organizado em duas partes. A primeira reúne os
investimentos em infra-estrutura, e a segunda, as ações para:
ampliação do crédito; melhoria do ambiente de investimento; e
melhora na qualidade do gasto público. Este informe analisa as
metas de investimentos do Programa.

As Metas de Investimento do PAC

Os investimentos contemplados pelo PAC totalizam R$
503,9 bilhões, a serem desembolsados ao longo do período 2007-
2010, em três diferentes áreas. Como se pode ver na Tabela 1, a
maior delas é a de infra-estrutura energética – R$ 274,8 bilhões,
ou 54,5% do total –, na qual se encontram os setores de petróleo
e gás e energia elétrica. São segmentos que concentram projetos
de grande porte e longo prazo de maturação, e onde as empresas
públicas têm grande participação, particularmente as do governo
federal, por exemplo, Petrobras, Eletrobrás e Furnas.

A segunda área mais importante é a de infra-estrutura social
e urbana, com R$ 170,8 bilhões, ou 33,9% do total. Os principais
setores escolhidos – habitação e saneamento – são importantes
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Energética 55,0 219,8 274,8 54,5

Petróleo e Gás Natural 35,9 143,1 179,0 35,5

Geração de Energia
Elétrica 11,5 54,4 65,9 13,1

Combustíveis
Renováveis 3,3 14,1 17,4 3,5

Transmissão de Energia
Elétrica 4,3 8,2 12,5 2,5

Social e Urbana 43,6 127,2 170,8 33,9

Habitação 27,5 78,8 106,3 21,1

Saneamento 8,8 31,2 40,0 7,9

Recursos Hídricos 2,3 10,4 12,7 2,5

Luz para Todos 4,3 4,4 8,7 1,7

Metrôs 0,7 2,4 3,1 0,6

Logística 13,4 44,9 58,3 11,6

Rodovias 8,1 25,3 33,4 6,6

Marinha Mercante 1,8 8,8 10,6 2,1

Ferrovias 1,7 6,2 7,9 1,6

Aeroportos 0,9 2,1 3,0 0,6

Portos 0,6 2,1 2,7 0,5

Hidrovias e Ferrovias 0,3 0,4 0,7 0,1

Total 112,0 391,9 503,9 100,0

em termos do potencial de geração de emprego, de distribuição
da riqueza e do impacto positivo sobre a qualidade de vida da
população de menor renda.

Finalmente, a terceira área, em termos dos montantes de
investimento programados, é a de infra-estrutura de logística,
com R$ 58,3 bilhões, ou 11,6% do total. Esses segmentos
apresentam grande impacto sistêmico, uma vez que respondem
pelo transporte de pessoas e mercadorias, ou seja, incluem
rodovias, ferrovias, portos, aeroportos etc.
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Crescimento do Investimento com o PAC

Como forma de avaliar o impacto do Programa, suas metas
para o período 2007-2010 foram comparadas com os investi-
mentos ocorridos nesses mesmos setores entre 2002 e 2005. Em
função das dificuldades existentes para obtenção desses dados,
essa análise ficou limitada aos segmentos de petróleo e gás,
energia elétrica, ferrovias, saneamento e habitação.2  A amostra
é, no entanto, representativa, uma vez que abrange 82% dos
investimentos do PAC.

Os resultados mostram um aumento nos investimentos
nesses setores de 132%, ou seja, 18,4% ao ano. Trata-se de uma
taxa de crescimento elevada, frente ao desempenho da FBCF ao
longo dos últimos dez anos.

2 Os dados foram levantados por técnicos da Secretaria de Assuntos Econômicos
e dos Departamentos Operacionais do BNDES.

Infra-estrutura Energética

Petróleo e Gás 99,2 179,0 80,4 12,5

Energia Elétrica (exc. distrib.) 20,2 78,4 287,5 31,1

• Geração 14,3 65,9 361,7 35,8

• Transmissão 6,0 12,5 109,9 16,0

Infra-estrutura Social e
Urbana

Habitação 33,7 106,3 215,4 25,0

Saneamento 16,3 40,0 145,4 19,7

Infra-estrutura Logística

Ferrovias 7,7 7,9 2,6 0,5

Total (82% do PAC) 177,1 411,6 132,4 18,4

Fontes: SAE/BNDES e PAC.
*Levantamento realizado pela SAE/BNDES – valores a preços constantes de 2006.

**Valores previstos no PAC.
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Para estimar o impacto direto do PAC sobre a FBCF, foi,
inicialmente, calculada a participação do investimento dos cinco
setores selecionados no PIB, entre 2002 e 2005. A taxa obtida
foi de 2,38%. Em seguida, cotejou-se o investimento com a meta
do programa de crescimento do PIB: 4,5% em 2007, e 5% de
2008 a 2010. A taxa média de investimento apurada foi de 4,54%,
entre 2007 e 2010. Trata-se, portanto, de um percentual duas
vezes maior que o observado entre 2002 e 2005.

As metas do PAC representam, por conseguinte, uma forte
expansão da FBCF da economia. Somente por conta dos cinco
setores analisados, a taxa de investimento aumentaria em 2,2
pontos percentuais do PIB, em média, no período 2007-2010,
ante a média alcançada entre 2002-2005. É um percentual
relevante, uma vez que a FBCF sobre o PIB, em 2005, foi de
19,9%.

Panorama Setorial

• Petróleo e Gás

Petróleo e gás é, de longe, um dos setores que mais está
investindo, com cerca de um quarto do total de investimentos
da indústria em 2005. Além da alta dos preços internacionais do
petróleo, esse desempenho é resultado de descobertas favoráveis
associadas ao desenvolvimento tecnológico de ponta (Gráfico
2), que tornaram o Brasil uma das principais fronteiras de
expansão do setor.

O setor petróleo e gás responde por R$ 179 bilhões (36%)
dos investimentos previstos no PAC. Tal valor representa 80% a
mais do que os R$ 99,2 bilhões realizados entre 2002 e 2005.
Trata-se de uma marca recorde, que supera, em termos reais, os
montantes observados ao longo da década de 1970 e no início
dos anos 1980, quando começou a produção na Bacia de
Campos.

Os projetos presentes no PAC representam um forte
incremento nas metas operacionais da Petrobras. A previsão é
de que a produção diária de barris de petróleo passe dos 1.684
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mil bpd, em 2005, para 2.368 mil bpd, em 2010. Trata-se de um
crescimento da produção da ordem de 7% a.a., no período.

Com relação ao gás natural, a elevada dependência
brasileira de importações torna necessário acelerar a prospecção
e exploração, no país, dessa fonte de energia. A meta é ampliar
a produção, de modo a passar dos 43 milhões de m3/dia, em
2005, para 88 milhões de m3/dia, em 2010, o que representa
mais que dobrar a produção atual, com significativa redução da
dependência externa.

• Energia Elétrica

O setor é considerado um dos mais relevantes em termos
de sustentação do ritmo de crescimento da economia a longo
prazo. Seus investimentos precisam, portanto, anteceder os
demais, de modo a evitar estrangulamentos na oferta de
eletricidade.

A energia elétrica responde por R$ 78,4 bilhões (16%) dos
investimentos do PAC, dos quais R$ 65,9 bilhões em geração e

-
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Investimentos em Exploração e Produção e Reservas Provadas

Fonte: Petrobras.
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R$ 12,5 bilhões em transmissão. As metas estabelecidas para
2002-2005 significam mais do que quadruplicar o investimento
em geração e mais do que dobrá-lo em transmissão.

Incluindo os impactos dos investimentos previstos pós 2010
(R$ 20,7 bilhões em geração e R$ 3,4 bilhões em transmissão), a
meta é aumentar a geração em 39,8 GW. Isso representa um
acréscimo de quase 40% na capacidade instalada, em relação a
2005 (100,5 GW). Em transmissão, a meta é de expansão das
linhas de 19,1 mil km.

• Saneamento

Investir em saneamento é hoje a ação que possibilita o
maior impacto na melhoria das condições de vida da população.
Seus efeitos são significativos em termos de saúde e bem-estar.
Isto decorre do fato de, no Brasil, os níveis de cobertura de esgoto
serem extremamente baixos. O Gráfico 3 mostra que, em 2005,
57% dos domicílios estavam ligados a uma rede coletora de
esgoto e pluvial, sendo 48% diretamente e 9% através de fossa
séptica. Esse nível só é atingido graças à cobertura alcançada na
região Sudeste, de 84%. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, esse percentual chegava a níveis extremamente baixos:
8%, 30% e 35%, respectivamente.

A meta do PAC é específica para os domicílios diretamente
ligados à rede coletora. O objetivo é aumentar o percentual de
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cobertura de 48%, em 2005, para 55%, em 2010, o que
beneficiaria 7,3 milhões de domicílios, ou 25,4 milhões de
pessoas. Para tanto, os R$ 40 bilhões de investimentos
programados em saneamento são muito expressivos – equivalem
a um crescimento de 150%, frente ao montante efetivado no
período 2002-2005.

• Ferrovias

Trata-se de um setor que vem atravessando uma significa-
tiva transformação. Com a forte expansão das exportações
brasileiras nos últimos anos, o sistema ferroviário tem sido
pressionado para atender ao aumento na demanda de transporte
de cargas.

Os investimentos previstos pelo Programa em ferrovias
totalizam R$ 7,9 bilhões – 2% do PAC. Abrangem 2,5 mil km de
ferrovias, incluindo obras de construção, adequação e
recuperação. Frente aos demais, o crescimento previsto nos
investimentos é substancialmente menor – 2,6%, em relação a
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2002-2005. Há, no entanto, que se ter presente que o
investimento público em ferrovias representa uma parcela
pequena e complementar do total investido no setor, uma vez
que se trata de um serviço público hoje operado por
concessionárias privadas.

Outro fator a ser considerado é a expressiva melhora no
sistema ferroviário nos últimos anos. Os investimentos dos
concessionários quase quadruplicaram, em termos reais, entre
2002 e 2005 (de R$ 916 milhões para R$ 3,4 bilhões, no período).
No mesmo período, a produção de vagões aumentou 25 vezes
(de 294 para 7.500 unidades) e a frota de locomotivas passou de
1.900 para 2.400 unidades.

• Habitação

A construção residencial respondeu por 4,4% do PIB, ou
22% da FBCF do Brasil, em 2005. Em que pese sua relevância
para a economia, o desempenho do setor vem sendo insuficiente
para dar conta do elevado déficit habitacional existente. Dados
da PNAD/IBGE (2004) revelam um déficit de cerca de 8 milhões
de residências, das quais 76% referentes a famílias com
rendimentos inferiores a três salários mínimos.

Um dos principais obstáculos para um crescimento mais
rápido da construção residencial é a insuficiência de crédito com
prazos e taxas de juros adequados. A residência é o principal
bem tangível privado para uma família, entretanto, seu preço
relativamente elevado frente à renda dos assalariados implica
um dispêndio que, necessariamente, deve ser financiado a prazos
muito longos, de até trinta anos.

Por esse motivo, é bastante comum haver uma forte
participação dos governos no financiamento habitacional. Nos
Estados Unidos (EUA), por exemplo, o sistema público de garantia
para hipotecas atende a metade de todas as dívidas do setor,
atingindo um montante de mais de US$ 4 trilhões.

Comparado com outros países, o volume de crédito
dedicado a este setor no Brasil, a despeito do acentuado
crescimento dos últimos anos, permanece extremamente baixo,
representando menos de 2% do PIB (Gráfico 4). Salta aos olhos
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a diferença em relação tanto aos países desenvolvidos, quanto
àqueles em desenvolvimento, como África do Sul, Chile, México
e Índia.

No sentido de reduzir os atrasos do setor, estão contempla-
dos no PAC recursos para habitação que totalizam R$ 106 bilhões
– 21% dos investimentos previstos. O valor contempla o total de
recursos direcionados ao financiamento habitacional originários
da Caderneta de Poupança, do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e do Orçamento da União. Esse montante é três
vezes superior aos desembolsos dessas fontes no período 2002-
2005, que totalizaram pouco mais de R$ 33 bilhões.3

O objetivo do governo é propiciar melhores condições de
moradia para quatro milhões de famílias. O Programa contem-
pla, ainda nesses desembolsos, importantes investimentos em
urbanização de favelas, que montam a R$ 11,6 bilhões.

Conclusão

A retomada do investimento tem sido um tema recorrente
no debate econômico recente. Existe um certo consenso de que,
para se atingirem níveis mais elevados de crescimento, é essen-
cial acelerar a FBCF para além dos 19,9% alcançados em 2005. O
PAC, lançado pelo governo, veio ao encontro dessa necessidade.

Neste estudo, procurou-se analisar o PAC em termos de
volume de investimentos previstos, impacto na taxa de investi-
mento e prioridades definidas. O volume de investimentos do
Programa para o período 2007-2010 é bastante expressivo, com-
parado aos montantes de 2002-2005 (dados mais recentes dis-
poníveis). Trata-se de um aumento real de 362% nos investi-
mentos em geração de energia elétrica; habitação: 215%;
transmissão de energia: 110%; saneamento: 145%; e petróleo e
gás: 80%.

3 Dados estimados pela SAE com base em informações da Associação Brasileira
de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), da Caixa Econômica
Federal (CEF) e do Banco Central (Bacen).
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Para avaliar o impacto na taxa de investimento, foi possí-
vel levantar informações sobre cinco setores, responsáveis por
82% dos recursos do PAC. As previsões para esses setores em-
butem um efeito direto de 2,2 pontos percentuais do PIB de acrés-
cimo na taxa de investimento da economia no período 2007-
2010, ante 2002-2005.

O Programa foca áreas de forte impacto na melhoria das
condições de vida da população brasileira, como saneamento e
habitação. Inclui também setores essenciais para a sustentação
a longo prazo do ritmo de crescimento da economia.

Os investimentos projetados pelo PAC, em síntese,
permitirão sustentar a atual trajetória de crescimento do
investimento, que se verifica desde 2003.
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O Que Aconteceu com o Preço dos
Investimentos no Brasil

Fernando Pimentel Puga
Marcelo Machado Nascimento*
14 de março de 2007

A importância do investimento para a aceleração do
crescimento vem, ao longo dos últimos anos, ganhando destaque
no debate econômico brasileiro. Com o anúncio do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) em janeiro último, o tema
tomou uma importância ainda maior. O Programa inclui, entre
outras medidas, uma meta de investimentos de R$ 504 bilhões,
a serem realizados entre 2007 e 2010. Como foi apontado na
edição anterior do Visão do Desenvolvimento, de número 24,
trata-se de um valor muito relevante do ponto de vista
macroeconômico. Foi estimado pela Secretaria de Assuntos
Econômicos (SAE) que a efetivação do PAC poderá alterar
fortemente a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) em até 2,2
pontos adicionais do Produto Interno Bruto (PIB).

O Programa baseia-se em um diagnóstico, hoje bastante
consensual, de que a falta de investimentos foi um dos principais
determinantes do baixo crescimento da economia brasileira nas
duas últimas décadas. De fato, como se pode ver no Gráfico 1,
as taxas de crescimento do Brasil declinaram de 7,6% ao ano,
entre 1966 e 1981, para 2,4% ao ano, entre 1982 e 2002, e
para 2,7%, entre 2003 e 2006. Com esse desempenho, o Brasil
deixou de ser uma das economias que mais crescia em todo o
mundo, para estar entre os países de crescimento inferior à
média mundial.

O Gráfico 2 mostra a evolução da taxa de investimento –
FBCF/PIB – no Brasil, a partir de 1966. Os dados revelam que, a

* Assessores da Presidência do BNDES.
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preços constantes de 2000, houve uma espetacular aceleração
entre 1966 e 1980, seguida por uma queda abrupta no início dos
anos 1980. Desde então, a taxa de investimento manteve-se em
um nível relativamente baixo, em torno da média de 16% ao ano.1

Para alguns economistas, a redução na taxa de investi-
mento teria sido uma decorrência da política de substituição de
importações de bens de capital, implementada, sobretudo nos
anos 1970, no âmbito do 2º Plano Nacional de Desenvolvi-
mento.2A internalização desse setor na matriz industrial brasileira
teria provocado um aumento nos preços relativos das máquinas
e equipamentos. Em conseqüência desse encarecimento, a taxa
de investimento brasileira teria se reduzido. A elevação dos preços
domésticos de bens de capital estaria relacionada a fatores como:
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Gráfico 1

Taxa Média de Crescimento da Economia Brasileira e da Economia
Mundial – Períodos Selecionados (em % a.a.)

Fontes: Fundo Monetário Internacional (FMI), Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

*Provisório.

1 A preços correntes, a taxa de investimento ficou em torno de uma média
anual de 20%.
2 Ver Bacha, E., Bonelli, R. Uma interpretação das causas da desaceleração
econômica do Brasil. Revista de Economia Política, v. 25, n.3, São Paulo, jul./
set. 2005.
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o aumento exagerado das margens de lucro das empresas pro-
dutoras locais, obtido graças a seu poder de oligopólio, em um
ambiente protegido por barreiras ao comércio; ou a redução da
eficiência na produção local desses bens.

Diante desse cenário, o objetivo deste informe é aprofundar
a análise da questão do aumento dos preços relativos dos bens de
capital brasileiros. Por meio de comparações de preços internacio-
nais, procura-se mostrar que a baixa taxa de investimento no Brasil,
a partir dos anos 1980, não foi fruto de um aumento dos preços
relativos do investimento e, por conseguinte, da política de
substituição de bens de capital implementada na década anterior.

A Evolução do Preço Relativo do Investimento

O Gráfico 3 ilustra o comportamento, no Brasil e no mun-
do, do preço do investimento e do índice geral de preços, medi-
dos em dólares, a preços constantes de 2000. Suas linhas mos-
tram o valor relativo, para cada economia, da relação entre uma
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cesta equivalente de bens e serviços voltados para investimen-
tos e uma cesta geral de bens e serviços, ajustados pela taxa de
câmbio corrente, frente ao dólar e à inflação norte-americana.
Assim, elevações das linhas do Gráfico 3 indicam principalmen-
te que máquinas, equipamentos e instalações tornaram-se mais
caros em relação aos demais bens e serviços dessas economias.

Verificamos que, entre 1966 e 1975, os preços relativos
dos bens de investimento no Brasil eram mais baixos que na
média do mundo, o que indica uma situação aparentemente
vantajosa para o nosso país, em termos de competitividade.
Entretanto, a partir de 1976, observa-se uma elevação acentuada
do indicador brasileiro, enquanto o dado referente ao mundo
continuou estável, apresentando ligeira tendência de queda.

Em termos quantitativos, entre 1976 e 1979, o indicador
do Brasil aumentou de 0,71 para 1,55, ou seja, cresceu em mais
de 100%. Nos dois anos seguintes, reduziu-se fortemente, em
cerca de um terço. Posteriormente, voltou a subir e permaneceu
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em torno de 1,35, desde 1988. Isto significa dizer que o preço
relativo dos bens de investimento no Brasil, partindo de níveis
30% inferiores ao mundial em meados dos anos 1970, chegou a
atingir um nível 40% superior ao do mundo, em 2006.

Esse aumento nos preços relativos dos investimentos no
Brasil é utilizado como evidência empírica para justificar as
críticas ao processo de industrialização por substituição de
importações, que vigorou até a década de 1970. Esse modelo
promoveu o crescimento fundamentando-se na crescente
diferenciação e complexidade da estrutura produtiva doméstica,
em detrimento de especialização mais profunda, com base nas
vantagens comparativas internacionais.

De acordo com essa visão, o processo de substituição de
importações teria levado à ineficiência econômica, particular-
mente no setor de bens de capital. O encarecimento desses bens
seria, assim, um fator relevante para explicar a queda na taxa de
investimento brasileiro. Dito de outra forma, a existência de
barreiras à importação de máquinas e equipamentos teria
permitido às empresas brasileiras de bens de capital ser
ineficientes, o que deprimiu o nível de investimento da economia.
Como se mostrará em seguida, os dados apresentados no Gráfico
3 não dão sustentação a essa tese.

O Preço do Investimento e o Índice Geral de Preços da
Economia

Para melhor avaliar o comportamento do preço relativo dos
bens de capital no Brasil, procedeu-se à análise, em separado,
nos Gráficos 4 e 5, respectivamente, do comportamento do preço
dos investimentos e do índice geral de preços no Brasil e no mundo.

O Gráfico 4 revela que, entre 1966 e 1979 – um período
de crescimento rápido e sustentado, associado a uma relativa
estabilidade externa e inflação administrada –, os preços do
investimento no Brasil estiveram em linha com os internacionais.
Esse padrão foi abruptamente rompido no início dos anos 1980
por um grande deslocamento para baixo da curva brasileira, que
se estendeu até meados dos anos 1990.
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Comparativamente, os investimentos brasileiros chegaram
a custos pouco superiores a um terço do internacional, em 1985.
Esse descolamento está relacionado à crise econômica que se
seguiu aos choques do petróleo nos anos 1970. Como resposta
ao choque, foi implementada uma rigorosa política de contenção
de demanda, acompanhada por sucessivas desvalorizações
cambiais, que permitiria fazer o ajuste externo da economia. As
mudanças no câmbio levaram a que os preços domésticos
ficassem bem abaixo dos internacionais.

A partir do final dos anos 1980, os preços de bens de capital
no Brasil ficaram mais próximos dos internacionais. A forte
liberalização comercial implementada no período contribuiu para
essa convergência. O descolamento entre as duas curvas, em
1999 e entre 2002 e 2003, refletiu novamente as políticas de
ajuste macroeconômico às crises no Balanço de Pagamentos,
que foram acompanhadas pelos movimentos de forte desvalori-
zação da moeda nacional. Desde então, com a maior estabilida-
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de econômica e a valorização da taxa de câmbio, novamente se
verificou um cenário de convergência entre os níveis de preços
dos investimentos no Brasil e no mundo.

O Gráfico 5 mostra os comportamentos dos índices gerais
de preços, em dólares constantes. As trajetórias desses indicadores
no Brasil e no mundo são semelhantes às observadas nos preços
dos investimentos. Entre 1966 e 1976, os preços brasileiros eram
superiores à média mundial. Nos dez anos seguintes, esse cenário
se alterou substancialmente. As contínuas desvalorizações
cambiais reduziram os preços brasileiros a 31,4 , ou seja, apenas
25% do seu nível inicial. Desde 1986, houve uma acidentada
recuperação, marcada por desvalorizações e valorizações
diretamente relacionadas ao movimento da taxa real de câmbio
da moeda brasileira. Porém, em nenhum momento, o nosso nível
geral de preços voltou a superar os internacionais.

Quando se reúne em um mesmo gráfico (Gráfico 6) os
índices de preços do investimento e o índice geral de preços do

87,7

78,9

91,7

81,6

102,8

54,3

35,6

64,0
69,6

50,1

31,4

128,6

20

40

60

80

100

120

140

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

Mundo Brasil

Gráfico 5

Índices Gerais de Preços (Nível de Preços dos EUA = 100)

Fontes: PWT, BEA e IBGE, elaboração da SAE/BNDES.



206

Brasil, percebe-se que há duas grandes diferenças nas trajetórias
dos dados.

A primeira refere-se à intensidade das quedas de preços.
O rebaixamento do índice de preços foi muito mais amplo que o
verificado nos preços dos investimentos. Entre 1976 e 1980, o
índice geral de preços da economia caiu 58% em termos
internacionais, contra uma contração de apenas 40% nos preços
do investimento.

A segunda diz respeito ao movimento de retomada dos
preços no final dos anos 1980 e na primeira metade dos anos
1990. A recuperação do índice de preços da economia foi bem
mais modesta do que a dos preços do investimento. A diferença
de comportamento entre esses dois preços pode ser explicada
pela composição dos bens de cada indicador. No índice de preços
de bens de capital, existe uma maior participação de bens
comercializáveis com o exterior, os quais, com a liberalização,
passaram a seguir mais de perto os preços internacionais.
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Assim, o aumento do preço relativo dos bens de capital no
Brasil frente ao internacional deve-se, basicamente, à queda no
índice geral de preços da economia em relação ao resto do
mundo. As evidências empíricas não apontam, portanto, para a
existência de um choque de aumento dos preços dos bens de
capital brasileiro.

Comparações entre Países

Outra maneira de se analisar o preço do investimento no
Brasil consiste em compará-lo com o de outros países. Os dados
apresentados no Gráfico 7 revelam que, em 2005, os preços dos
investimentos brasileiros foram, entre os países em desen-
volvimento, maiores que os de China, Índia e Argentina, e
inferiores aos de México, África do Sul e Rússia. Frente aos países
desenvolvidos, os preços de bens de capital no Brasil foram tam-
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bém inferiores. Os preços brasileiros eram inferiores aos ameri-
canos em 12%, e aos japoneses, em 38,7%.

Comentários Finais

O baixo nível de crescimento e de investimento na econo-
mia brasileira, que se estende desde o início da década de 1980,
vem sendo, grosso modo, explicado de duas formas. A primeira
aponta para o fato de, entre 1930 e 1980, o Brasil ter crescido
rapidamente – mais de 7% ao ano, apoiado em um processo de
substituição de importações, baseado na incorporação de novos
segmentos industriais e de serviços, com adensamento das ca-
deias produtivas. Esse processo esgotou-se no início dos anos
1980, diante das mudanças ocorridas no padrão de produção e,
particularmente, no padrão de financiamento internacional.
Nesse cenário, a elevada fragilidade externa brasileira teria sido
o principal fator a desestabilizar a economia e a bloquear a pos-
sibilidade de um processo de crescimento mais sustentado e vi-
goroso.

Uma visão alternativa centra-se no diagnóstico de que o
processo de substituição de importações, pela proteção
excessiva que conferiu à produção doméstica, teria criado
indústrias ineficientes internacionalmente, o que resultaria em
um custo maior para o investimento no Brasil. O caminho
alternativo teria sido a maior especialização, baseada em
vantagens comparativas, em lugar de investir na diferenciação
da indústria nacional.

Neste estudo, foram apresentados dados que permitem
contradizer essa segunda visão. As políticas de ajuste
macroeconômico implementadas nos anos 1980 foram
direcionadas à contenção de demanda, com impacto maior sobre
o índice geral de preços do que sobre os preços de investimento.
Estes apresentaram um comportamento mais próximo ao
internacional, principalmente após a liberalização comercial. Essa
maior proximidade é compatível com a maior participação de
produtos comercializáveis no grupo, os quais seguem mais de
perto os preços internacionais.
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Nesse cenário, as causas da desaceleração dos investimen-
tos brasileiros devem ser buscadas fundamentalmente na redu-
ção da demanda que se seguiu à crise externa dos anos 1980.
Somente nos três últimos anos é que vem se observando um
quadro consistente de melhora nos indicadores externos da eco-
nomia, acompanhada de maior estabilidade macroeconômica.
Desde então, a taxa de investimento vem se recuperando e, como
foi mostrado em números anteriores do Visão de Desenvolvi-

mento, tende a se acelerar nos próximos anos.





211

Os Bancos de Desenvolvimento e a
Experiência Recente do BNDES*

Ernani Teixeira Torres Filho* *
10 de maio de 2007

Em todo o mundo, os governos intervêm nos mercados de
crédito. Os propósitos dessas ações são diversos e podem, gros-
so modo, ser reunidos em três áreas diferentes: regulação, políti-
ca monetária e alocação de crédito.

A regulação refere-se aos mecanismos, regras e instituições
públicas voltadas para a preservação do funcionamento do
mercado financeiro nacional. Essas normas podem afetar a
dimensão global do mercado.

A política monetária, por sua vez, atua sobre a quantidade
de moeda ou a taxa de juros de curto prazo. Sua preocupação
são as condições correntes da liquidez, tendo em vista a evolução
dos preços dos bens e dos ativos, do nível de atividade, do
emprego, do balanço de pagamentos etc.

A alocação de crédito, diferentemente das duas primeiras,
não foca todo o mercado. Seu propósito é gerar ou redirecionar
recursos financeiros para o atendimento prioritário de setores,
de regiões ou de categorias de empresas específicas – por
exemplo, pequenas e médias. Seu objetivo, portanto, é afetar a
repartição do crédito e as respectivas taxas de juros no interior
do mercado.

O grau de intervenção e a combinação de instrumentos
de alocação de crédito utilizados em cada país variam muito.
Nos Estados Unidos, por exemplo, o direcionamento é feito,

* Este texto é um resumo de um trabalho mais amplo denominado
Direcionamento do Crédito: Papel dos Bancos de Desenvolvimento e a
Experiência Recente do BNDES, a ser incluído como capítulo em livro da
Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid).
** Economista e chefe da Secretaria de Assuntos Econômicos do BNDES.
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principalmente, por meio de instrumentos de garantia a créditos
concedidos pelos bancos privados. No Japão e na Alemanha, os
bancos públicos têm um papel mais relevante, respondendo
respectivamente por 20% e 45% do mercado bancário, em 2005.

Os atuais bancos de desenvolvimento (BD) constituem uma
forma particular de direcionamento de crédito pelos governos.
São, em boa medida, fruto da evolução de mecanismos criados a
partir da Segunda Guerra Mundial para a reconstrução das grandes
economias destruídas pelo conflito – Alemanha e Japão –, e para
a promoção da industrialização e do desenvolvimento em países
da Ásia e da América Latina. No Brasil, este é o caso do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A alocação de crédito por parte do Estado vem, nos últimos
anos, sendo questionada, particularmente quando efetuada por
intermédio de bancos públicos. De acordo com o Banco Mundial
(Finance for Growth, 2001), “a propriedade dos bancos pelo
Estado tende a impedir o desenvolvimento do setor financeiro,
contribuindo, conseqüentemente, para um menor crescimento”.
Já o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) (Unlocking
Credit , 2004) tem uma posição um pouco diferente. Afirma que
não há evidências robustas de que os bancos públicos inibam o
desenvolvimento financeiro e o crescimento. Outros pontos de
questionamento se estendem da eficiência desses bancos à lisura de
seus propósitos. Diante desse cenário, o objetivo deste informe
é analisar o papel dos bancos de desenvolvimento no direcio-
namento de crédito nos dias atuais e, em particular, a experiência
recente do BNDES.

Por Que os Governos Atuam na Alocação do Crédito

O crédito é uma mercadoria muito diferente daquelas que
são retratadas nos modelos dos livros-texto de microeconomia.
Entre suas especificidades, está o fato de sua disponibilidade
provocar impactos relevantes sobre o restante da economia. De
fato, as condições do crédito afetam tanto o nível de atividade e
de emprego correntes, como também a taxa de investimento e a
trajetória de crescimento.
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Além de ter importância macroeconômica, o crédito é
um dos determinantes dos gastos dos assalariados, bem como
da distribuição da riqueza entre os diferentes grupos da
sociedade. Um exemplo disso é o financiamento imobiliário.
A possibilidade, ou não, de adquirir a prazo uma residência
afeta diretamente o nível de renda real, a qualidade de vida e a
capacidade de acumulação de patrimônio da maior parte das
famílias.1

O crédito é, ainda, um instrumento eficaz de política
industrial, ou seja, de geração de emprego, renda e tecnologia.
A existência de mecanismos financeiros adequados é condição
para a instalação ou para a continuidade de indústrias
importantes. No Brasil, dois exemplos ilustrativos são os setores
de aeronáutica e de bens de capital. Os aviões da Empresa
Brasileira de Aeronáutica (Embraer), além dos atrativos de projeto,
engenharia e montagem, precisam do financiamento do BNDES
para concorrer no exterior, uma vez que em todo o mundo as
empresas produtoras de aeronaves gozam de mecanismos
específicos de direcionamento de crédito. O mesmo acontece
com a Boeing e o Eximbank norte-americano; a Airbus e as
Agências de Comércio Exterior européias; e a Bombardier e a
EDC canadense. Do mesmo modo, as empresas brasileiras de
máquinas e equipamentos precisam do suporte financeiro do
BNDES para enfrentar, até mesmo no mercado brasileiro, a
concorrência dos produtos estrangeiros financiados no longo
prazo pelos respectivos Eximbanks.

Na prática, o direcionamento do crédito é um dos principais
instrumentos de que os governos dispõem para atender às dife-
rentes demandas da sociedade. Possui ainda a vantagem de po-
der prescindir ou substituir o uso de recursos fiscais, sem grande
perda de eficácia.

1 Outro exemplo são os microcréditos e os financiamentos voltados para a
inclusão social, que, além dos benefícios em termos de renda e acumulação
patrimonial, buscam também estender a seus beneficiários as vantagens dos
direitos da cidadania.
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Tendências do Direcionamento de Crédito

Como resultado da crise de 1929, vários países criaram ou
revitalizaram seus mecanismos de direcionamento de crédito.
Nesse campo, a experiência dos Estados Unidos é exemplar.
Praticamente todo o sistema americano de direcionamento de
crédito hoje existente foi implantado na década de 1930, com
base na Reconstruction Finance Corporation (RFC). A RFC
subsistiu até 1952, dando lugar a uma agência especializada em
pequenas e médias empresas.

O propósito original da RFC era realizar empréstimos
emergenciais para bancos, ferrovias e companhias de seguro.
Em seguida, passou também a operar com os governos munici-
pais e a agricultura. Poucos anos depois, a exportação e o finan-
ciamento imobiliário foram incluídos nesse cardápio. Hoje, vá-
rias de suas antigas subsidiárias têm um papel de destaque na
economia americana, como a Commodity Credit Corporation,
na agricultura, o Eximbank, no comércio exterior, e a Federal
National Mortgage Association (Fannie Mae), nos financiamentos
residenciais.

Na maior parte dos países desenvolvidos da Europa e no
Japão, a experiência dos sistemas de direcionamento de crédito
após a Segunda Guerra Mundial seguiu, em linhas gerais, o
modelo americano dos anos 1930. Foram criados bancos
públicos para a reconstrução e para segmentos específicos. Desde
então, o fortalecimento das instituições privadas e dos mercados
de capitais em moeda local fizeram com que esses instrumentos
diretos de direcionamento de crédito perdessem importância
relativa para os instrumentos indiretos, como garantias e seguro
de crédito.

No mundo em desenvolvimento, a experiência foi distinta.
O problema central da maior parte desses países após a Segunda
Guerra Mundial, particularmente na América Latina, era a
superação do subdesenvolvimento, e não a reconstrução. Mesmo
assim, o modelo americano serviu de base à criação de várias
instituições de direcionamento de crédito. A grande diferença
frente à experiência dos países ricos está no fato de, até hoje,
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inexistirem, na maior parte dessas economias, mercados rele-
vantes de crédito de longo prazo em moeda nacional, quer ban-
cários, quer securitizados. Isso faz com que a importância dos
bancos públicos no direcionamento de crédito nesses países seja
elevada, e os mecanismos como garantia e seguro, baseados no
risco financeiro do governo, tenham baixa eficácia.

O BNDES frente a Outros Bancos de Desenvolvimento

A Tabela 1 reúne informações financeiras e operacionais
de alguns dos principais BD existentes no mundo – BNDES,
Korean Development Bank (KDB) e Kredintaltanlt für
Weidarufban (KfW) – e organismos multilaterais – BID e Banco
Mundial –, para 2005. Os indicadores de natureza financeira
estão expressos em dólares americanos e, por isso, estão sujeitos
a variações das taxas de câmbio. Por esse motivo, são, na práti-
ca, relevantes apenas como elementos para se comparar ordens
de grandeza.

De acordo com esses dados, o BNDES é, grosso modo,
semelhante ao KDB e ao BID, em termos de ativos totais. Em com-
pensação, o Patrimônio Líquido do BNDES é substancialmente

Ativos Totais
(em U$$ bilhões) 74,7 65,3 222,0 109,6 258,4

Patrimônio Líquido
(em U$$ bilhões) 6,7 18,7 38,5 16,3 10,3

Lucro
(em U$$ bilhões) 1,4 0,7 3,8 2,4 0,5

Desembolsos
(em U$$ bilhões) 20,0 4,9 9,7 n.a. n.a.

Número de
Empregados 1.932 1.852 >10.000 2.036 3.740
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menor que o dos outros bancos, tanto em termos absolutos, quan-
to frente ao volume de ativos totais. O número de empregados é
muito semelhante entre os bancos, à exceção do Banco Mundial.

O principal destaque do BNDES nesse contexto é o valor
elevado de seus desembolsos anuais: US$ 20 bilhões, em 2005.
Trata-se de um montante quatro vezes maior que o realizado
pelo BID, e duas vezes maior que o do Banco Mundial. Não foi
possível obter dados semelhantes para o KfW e o KDB. Estima-
se, porém, que esses dois bancos devam aplicar, anualmente,
somas próximas às dos organismos internacionais: entre US$ 5
bilhões e US$ 10 bilhões.

O elevado volume anual de desembolsos do BNDES, frente
a seus congêneres, está diretamente ligado a dois fatores. De um
lado, está a importância desses financiamentos para um país que
detém uma indústria de veículos automotores e de equipamentos
agrícolas importantes. De outro, está a dimensão continental e a
importância da produção agrícola para a economia brasileira.

Essa especificidade do BNDES deve-se ao fato de a instituição,
no mercado brasileiro, responder praticamente sozinha por todo o
funding alocado para a compra de máquinas e equipamentos
produzidos no país, e para obras civis industriais de menor porte.
Esse tipo de demanda, por ser normalmente de baixo valor unitário,
pode ser atendido com financiamento de prazo de 5 a 7 anos,
enquanto projetos de instalação de plantas ou de obras de infra-
estrutura precisam, normalmente, de 15 a 25 anos.

Nenhuma das outras instituições listadas na Tabela 1
desempenha funções semelhantes a esta, e se restringem a
financiar operações relacionadas a projetos de investimento de
longa maturação na indústria e na infra-estrutura, que também
são funções desempenhadas pelo BNDES.

Conclusões

O crédito não é uma mercadoria usual. Sua disponibilidade
afeta não só o nível de atividade econômica, como a distribuição
da renda e da riqueza no interior da sociedade. Em particular, a
disponibilidade de recursos financeiros é fundamental para o
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investimento e, por conseqüência, para a trajetória de cresci-
mento, tanto de empresas quanto da economia.

Por esse motivo, a ação do governo sobre a alocação de
crédito é uma prática relativamente comum, tanto no mundo
desenvolvido quanto nos países em desenvolvimento. Entretanto,
o conjunto de mecanismos de intervenção adotados em cada
país varia bastante.

Nesse cenário, os bancos de desenvolvimento são um
mecanismo específico de direcionamento de crédito. Suas
características dominantes são o controle público de suas
decisões, o foco no financiamento de investimentos de longo
prazo na indústria e na infra-estrutura, a disponibilidade de fundos
em moeda nacional e a capacidade de originar crédito
diretamente junto ao público. São instituições que, em sua
maioria, foram criadas nos anos que se seguiram à Segunda
Guerra Mundial com o intuito de promover a reconstrução das
economias destruídas pelo conflito ou a industrialização dos
países subdesenvolvidos. Sua concepção levou em conta a
experiência dos bancos de longo prazo europeus da segunda
metade do século XIX e o princípio norte-americano de
segmentação das operações bancárias de curto e de longo prazos.

O BNDES é uma experiência que se destaca entre os
grandes bancos nacionais de desenvolvimento existentes.
Assemelha-se aos demais em termos de porte, desempenho
financeiro e número de empregados. Uma diferença marcante,
no entanto, é o desembolso anual da instituição ser quatro vezes
maior que o valor apresentado pelo BID, e duas vezes maior que
o Banco Mundial.

Essa especificidade está diretamente relacionada ao fato
de o BNDES responder, no mercado brasileiro, pelos recursos
do “crédito direto ao consumidor” de equipamentos e de obras
civis de pequena monta, associado ao ativo fixo das empresas.
Essas atividades são, em outros países, desempenhadas por
bancos privados ou por bancos estrangeiros, normalmente
apoiados por agências de crédito à exportação. No Brasil, o
BNDES foi pensado como uma forma de não só estimular o
investimento doméstico, mas também dar suporte a uma indústria
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de bens de capital nacional. O desenvolvimento de importantes
segmentos de máquinas e equipamentos – como ônibus,
caminhões e tratores, por exemplo – é conseqüência do sucesso
e da dimensão alcançada por esse mecanismo de direcionamento
de crédito. As demais atividades desempenhadas pelo BNDES –
financiamento de longo prazo a investimento e a exportações –
são segmentos de mercado em que, em todo o mundo, o
direcionamento do Estado normalmente se faz presente.

A característica específica da experiência brasileira está
relacionada a dois aspectos. O primeiro é o uso por um banco
público de desenvolvimento financiado basicamente de recursos
de origem fiscal ou parafiscal. Essa opção está relacionada às
limitações históricas do mercado de crédito brasileiro e à opção
por evitar a dolarização, mesmo do crédito de longo prazo, a
exemplo do que ocorreu em outros países latino-americanos.

A segunda característica está diretamente relacionada à
importância que a industrialização – entendida como um
processo de montagem e sustentação na indústria e na infra-
estrutura econômica – teve para o desenvolvimento da economia
brasileira. Desse ponto de vista, o BNDES foi um mecanismo
criado nos anos 1950 e aperfeiçoado nas décadas seguintes para
assegurar uma fonte estável para investimentos produtivos de
longo prazo em moeda local, mesmo em cenários macroeconô-
micos desfavoráveis. A dimensão dos fundos parafiscais admi-
nistrados pelo Banco permitiu que se consolidasse uma demanda
estável de recursos de longo prazo, que não ficou sujeita às
condições do restante do mercado de crédito brasileiro, ou seja,
escassez e volatilidade de fundos, e taxas de juros elevadas, frente
a parâmetros internacionais.

Até hoje, a atuação do BNDES foi claramente complemen-
tar à dos bancos comerciais, com segmentações nítidas entre as
atividades de crédito de curto e de longo prazo. Uma pergunta
que cabe é se, a exemplo do que vem ocorrendo nos países
desenvolvidos, haverá uma redução nos limites dessa
segmentação e, conseqüentemente, uma redefinição de papéis
entre o BNDES e os bancos comerciais. Uma segunda questão
diz respeito ao mercado de capitais. O BNDES há muito tem
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atuado para estimular as operações baseadas em títulos e valores
mobiliários. O Banco é historicamente detentor de uma carteira
importante desses papéis. Será que esse mercado substituirá o
Banco em algumas das áreas onde hoje atua?

Não há respostas fáceis nem definitivas para essas
perguntas. Qualquer cenário que venha a ser traçado depende
diretamente da trajetória de crescimento da economia e das
condições de juros e prazos que venham a ser praticadas no
mercado. Mudanças mais substantivas dependerão basicamente
de uma redução mais rápida das taxas de juros e de um maior
alongamento de prazos e do duration dos instrumentos
financeiros. Caso isso venha a ocorrer, é possível que os bancos
passem, aos poucos, a atender com seus próprios recursos à
demanda de investimento de prazo inferior a 5 ou 7 anos.
Incluem-se nessa atividade o financiamento à aquisição de
ônibus, caminhões e maquinário agrícola, além de obras civis
de pequeno porte. Se isso vier a ocorrer, o BNDES tenderia a ter
uma participação decrescente nessas atividades, o que levaria a
instituição a se assemelhar mais ao perfil de outras grandes insti-
tuições de desenvolvimento. Seus desembolsos anuais tenderiam,
em termos reais, a cair, à medida que as operações de prazos
mais longos passassem a compor uma proporção muito maior
da carteira.

Do mesmo modo, a consolidação de um mercado de
capitais mais amplo e profundo pode atrair uma fatia dos
investimentos financiados pelo BNDES. Caso o investimento
produtivo venha a crescer muito rapidamente, a demanda pelos
fundos à disposição do BNDES pode superar a capacidade de
resposta do Sistema, o que permitiria uma ação mais
compartilhada entre o Banco e outros financiadores de longo
prazo.

Essas mudanças dificilmente tenderão a ocorrer de forma
abrupta. O mais provável é que se processem aos poucos,
acelerando-se ou desacelerando-se conforme caminhem as
condições de liquidez interna e externa da economia brasileira.
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A Nova Realidade do Investimento
no Brasil

Fernando Pimentel Puga
Marcelo Nascimento*
4 de junho de 2007

As novas contas nacionais, apresentadas pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em março deste ano,
alteraram de forma significativa o diagnóstico sobre o compor-
tamento do investimento no Brasil. Os dados mudaram, tanto
em termos de nível quanto em sua evolução ao longo do tempo.
A taxa média de investimento em 2000-2006, por exemplo, pas-
sou de 19,1% para 16,4% do Produto Interno Bruto (PIB). Nesse
mesmo período, o crescimento real do investimento foi revisto
de 2,1% para 2,4% ao ano. Além disso, no que diz respeito à
composição, as novas contas mostram uma importante mudan-
ça: aumentou a participação dos gastos em máquinas e equipa-
mentos, em detrimento da construção.

Este estudo chama a atenção para a mudança na composi-
ção do investimento, com dois objetivos. O primeiro é mostrar
que essa alteração foi em direção a segmentos que mais têm
contribuído para o crescimento da produtividade nas economi-
as de diferentes países, ou seja, o das máquinas e equipamentos.
Assim, de acordo com as novas contas, é possível obter maiores
taxas de crescimento do PIB para uma mesma expansão da taxa
de investimento. O segundo é avançar no entendimento das cau-
sas da menor taxa de investimento brasileiro em relação à média
mundial. Tomando-se por base comparações internacionais,
mostra-se que o Brasil se caracteriza por baixos investimentos
em construção civil, e não em máquinas e equipamentos. As
causas, portanto, estão mais na carência de investimentos em

*Assessores da Presidência do BNDES.
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infra-estrutura e habitação do que na defasagem da capacidade

produtiva do parque industrial.

A Mudança na Metodologia do Investimento

Na apuração das contas nacionais, o comportamento do
investimento é medido pela Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF).
O cômputo desses gastos de forma agregada é elaborado pelo
IBGE com base em informações coletadas em diferentes bases.

A metodologia antiga das contas nacionais priorizava a
utilização de dados de preço e volume, obtidos por meio de
pesquisas periódicas. Esses dados eram, por sua vez, aplicados a
uma matriz de investimento, calculada com base no censo eco-
nômico de 1985.

A divulgação pelo IBGE do novo Sistema de Contas Nacio-
nais constitui uma drástica mudança, para melhor, na qualidade
das informações acerca do investimento.

A matriz da FBCF foi atualizada para o ano de 2000 utili-
zando-se dados da Declaração de Informações Econômico-Fis-
cais da Pessoa Jurídica (DIPJ), fornecidos pela Secretaria da Re-
ceita Federal. Para os anos seguintes, as estimativas de
investimento passaram a levar em conta a variação do estoque
de ativos imobilizados das empresas.

Outra mudança importante foi no cálculo da construção
civil. O IBGE passou a fazer maior uso da Pesquisa Anual da
Indústria da Construção (PAIC). No cômputo de máquinas e equi-
pamentos, o uso de informações da Pesquisa Industrial Mensal
de Produção Física (PIM-PF) foi substituído pela Pesquisa Indus-
trial Anual (PIA). A deficiência da primeira estava no fato de ela
ser baseada em uma lista fixa de produtos, com base na  qual o
Instituto acompanhava a evolução do volume produzido. Já a
PIA capta o valor total da produção em um ano, com a diferença
de agregar novos produtos e incorporar mudanças tecnológicas
nas máquinas e equipamentos.

A Mudança nos Dados de Investimento

O novo Sistema de Contas Nacionais trouxe alterações subs-
tanciais no cálculo do investimento. Nos anos em que a série foi
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revista – 1995 a 2005, observa-se uma queda na taxa de investi-

mento (FBCF/PIB) sempre superior a dois pontos percentuais do

PIB. Em 2005, a taxa caiu de 19,9%, na metodologia antiga, para
16,3%, na nova metodologia. Esse resultado deveu-se tanto à re-

visão, para cima, nos valores do PIB, quanto à redução no valor

dos investimentos. O valor do PIB de 2005 foi alterado de R$ 1,94
trilhão para R$ 2,15 trilhão, enquanto o investimento passou de

R$ 386 bilhões para R$ 349 bilhões.
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Taxa de Investimento – Antiga e Nova Metodologia (em % do PIB)

Outra mudança foi nas taxas de crescimento. Para o

período 2002-2006, a expansão do investimento passou de 1,9%
a.a. para 2,3% a.a. (Tabela 1). A retomada do investimento foi

ainda mais intensa nos últimos anos. O crescimento do investi-

mento em 2006 foi revisto de 6,3% para 8,7%.
No que tange à composição do investimento, os dados

são agrupados em três itens: “construção civil”, “máquinas e

equipamentos” e “outros investimentos”. O primeiro item
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subdivide-se em “construção residencial” e “outras construções”.
Neste último estão incluídas despesas relativas a obras de infra-

estrutura; edificações comerciais; e plantas industriais. A cate-

goria “outros investimentos”, por sua vez, compreende despe-
sas com pesquisa e prospecção de petróleo; e gastos realizados

com a formação de culturas permanentes e florestamento.

A mudança na composição deveu-se, em grande parte, à
queda na importância do item “construção civil” (Tabela 2). O

maior problema dos dados antigos estava na expressiva elevação

do índice de preços, que superestimava a importância desse
componente. Com a utilização da PAIC, a participação da

construção civil foi reduzida de 64,4% para 46,7% da FBCF, e

de 12,0% para 7,6% do PIB, na média do período 2000-2003.1

Essa queda foi maior no subitem “outras construções”, e deve-se

sobretudo a uma revisão, para baixo, nos investimentos em

construção das empresas não-financeiras.
Outra alteração de destaque foi o aumento da participação

de máquinas e equipamentos no investimento. Tanto pela queda

na relevância da construção civil quanto pela própria revisão,
para cima, deste gasto, a participação desse segmento aumentou

de 30% para 45% na FBCF, e de 5,6% para 7,3% do PIB, na

média do período 2000-2003. Contribuiu para esse desempenho
a introdução de novos produtos no cômputo do segmento,

sobretudo equipamentos eletrônicos de telecomunicações. Desta

1996-2001 1,9 1,2 2,1 1,4

2002-2006 3,2 2,3 2,5 1,9

1 Os dados desmembrados do investimento estão disponíveis somente até
2003.
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forma, as novas contas mostram que as empresas concentraram

mais esforços em modernização do que indicava a antiga
metodologia.

Efeito da Mudança na Composição do Investimento sobre a
Produtividade

Para estimar o efeito da maior participação de máquinas e
equipamentos no investimento sobre a produtividade, foram

analisados dados de uma amostra de 55 países, para o período

1970-1998.2  Tomando-se por base essa estimativa, é possível
avaliar como mudanças na composição do investimento, da

magnitude ocorrida com as alterações na metodologia das contas

nacionais brasileiras, afetam sua produtividade.
A estimativa mostra que há uma relação direta entre a pro-

dutividade do investimento e o conteúdo de máquinas e equipa-

Construção 64,4 46,7 (17,7) 12,0 7,6 (4,4)

Construção residencial 23,9 22,5 (1,4) 4,5 3,7 (0,8)

Outras construções 40,5 24,2 (16,3) 7,5 3,9 (3,6)

Máquinas e equipamentos 30,0 45,0 15,0 5,6 7,3 1,7

Outros 5,6 8,2 2,7 1,0 1,3 0,3

Formação bruta de capital fixo 100,0 100,0 – 18,6 16,3 (2,3)

2 A estimação com base em dados de outros países deveu-se, principalmente,
às próprias mudanças nas contas nacionais, com a ausência de séries longas
da composição do investimento. A base utilizada, PWT benchmark database,
disponibiliza informações de investimento desagregadas em máquinas e
equipamentos somente até 1998. A estimação seguiu metodologia adotada
em Long, J.B. & Summers, L.H. Equipment Investment and Economic Growth.
NBER, Working Papers Series, nr. 3515, Nov. 1990.
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mentos. Conforme observado, o percentual de investimento em

máquinas e equipamentos no Brasil se elevou de 30%, na antiga

metodologia, para 40%, na nova metodologia. De acordo com
o padrão internacional, esse fato leva a um aumento de um quarto

na produtividade do investimento brasileiro, como mostra o Grá-

fico 2.

Assim, o novo retrato das contas nacionais, ao revelar maior

participação de máquinas e equipamentos no total investido,
mostra que o investimento no Brasil é mais produtivo do que se

imaginava. Taxas de crescimento superior do PIB podem ser

obtidas com um esforço menor, em termos de ampliação do
investimento, do que indicavam as contas nacionais anteriores.
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Gráfico 2

Relação entre Produtividade e Composição do Investimento em
Máquinas e Equipamentos

Fonte: Penn World Tables,
elaboração da Secretaria de Assuntos Econômicos (SAE/BNDES).



227

Comparação Internacional

A comparação entre os novos dados sobre a composição
do investimento no Brasil e dados internacionais revela aspectos

interessantes. O Gráfico 3 mostra que, para o período 2000-2003,

enquanto a taxa de investimento brasileira foi de 16,4% do PIB,

3 Os valores abertos por item do investimento estão disponíveis apenas até o
ano 2003.

Gráfico 3

Taxas de Investimento no Brasil e na OCDE – Média 2000-2003 (em %
do PIB)3

1,3%
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Outros
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Equipamentos
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Construção
Residencial

Investimento Total

Brasil

Amostra OCDE*

Defasagem

* Média Simples de 26 países.

Fonte: OCDE e IBGE, elaboração da SAE/BNDES.

a média para 26 países da Organização para a Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OCDE) foi de 20,1%. A diferença

foi, portanto, de 3,7 pontos percentuais a menos. Percebe-se que
o resultado decorreu basicamente de uma “escassez relativa” de

investimentos na construção civil, tanto na residencial (-1,8 p.p.)

quanto nos outros segmentos do setor (-2,1 p.p.). A taxa de in-
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vestimento brasileira em máquinas e equipamentos, em

compensação, ficou bem próxima à média mundial – apenas

0,6 ponto percentual abaixo da média da OCDE.
Assim, é possível diagnosticar que, frente à média mundial,

o baixo investimento no Brasil está concentrado na área de

construção civil. Tal situação está fortemente relacionada a dois
fatores: i) o reduzido volume de investimentos em habitação,

decorrente da escassa disponibilidade de crédito; 4  ii) a queda

na participação dos investimentos em infra-estrutura, decorrente
de restrições fiscais e regulatórias.

Conclusão

O novo Sistema de Contas Nacionais mostrou uma redução

na taxa de investimento, decorrente tanto de uma revisão, para

cima, do PIB quanto de uma queda no valor do investimento.
Revela, também, de forma mais nítida, a retomada do investi-

mento nos últimos anos. Este trabalho chama a atenção para
outro fato importante, qual seja, a mudança na composição do

investimento. O valor investido em máquinas e equipamentos

aumentou substancialmente, com um movimento inverso na
construção civil.

A alteração na composição revela dois aspectos

importantes do comportamento do investimento. O primeiro
refere-se ao aumento na sua produtividade. Avaliações feitas neste

estudo, tomando-se por base comparações internacionais,

apontam que, para uma mesma expansão do investimento, a
nova composição do investimento permite uma taxa de

crescimento do PIB brasileiro 24% superior à possibilitada a partir

da composição anterior.
O segundo aspecto refere-se às causas da diferença entre

a taxa de investimento brasileira e a mundial. As novas contas

mostram que a taxa brasileira de investimento em máquinas e
equipamentos encontra-se praticamente no mesmo nível da

4 Ver Visão do Desenvolvimento nº 18.
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média mundial. Em 2006, foi de 7,9% do PIB, o que corresponde

à media de países da OCDE, entre 2000-2003. Assim, pode-se

concluir que não há grande divergência entre o padrão de
investimento das empresas brasileiras e internacionais no que

tange ao gasto com bens de capital.

A razão para a taxa de investimento no Brasil se situar
abaixo da média mundial está, portanto, no reduzido valor dos

gastos em construção civil. Para eliminar a diferença, seria

necessária uma expansão dos investimentos no Brasil de 1,8 p.p.
do PIB em construção residencial, e de 2,1 p.p. em outras

construções.

O baixo investimento em construção civil está fortemente
relacionado a dois fatores: i) o reduzido volume de investimentos

em habitação, decorrente da escassa disponibilidade de crédito;

ii) a queda na participação dos investimentos em infra-estrutura,
decorrente de restrições fiscais e regulatórias.

Em suma, as novas contas nacionais mostram que o esforço

das empresas brasileiras em investir em máquinas e equipamentos
está em linha com o comportamento internacional. Isso indica

um parque industrial mais moderno e aponta para um aumento

na produtividade do investimento. Assim, a superação da baixa
taxa de investimento brasileira está menos relacionada a essa

modernização do que ao desenvolvimento de áreas como infra-

estrutura e habitação.
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Alta dos Investimentos na Indústria
em 2008-2011 Pode Superar 12%
ao Ano*

Fernando Pimentel Puga
Gilberto Rodrigues Borça Junior**

9 de novembro de 2007

Desde meados de 2004, a aceleração da economia brasileira
foi acompanhada pela expansão ainda mais rápida dos investimen-
tos. A ampla liquidez dos mercados internacionais, os aumentos de
preços das commodities, a melhoria das contas externas, além dos
bons indicadores macroeconômicos domésticos, são alguns dos
fatores explicativos dessa aceleração do investimento.

No início de 2006, as informações sobre os projetos em
curso no BNDES indicavam que a economia brasileira estava
diante de uma mudança na intensidade e qualidade dos investi-
mentos. Foram identificados projetos vultosos de novas plantas
industriais em setores que, até aquele momento, caracterizavam-
se apenas pela modernização de fábricas existentes.

O levantamento realizado pelo Banco naquele ano confir-
mou essa percepção. O mapeamento apontou um montante de
investimentos superior a R$ 1 trilhão, dos quais R$ 380 bilhões
destinados à Indústria, o que representava um crescimento real
de 13% a.a., frente ao período 2002-2005.

Em 2007, tais previsões vêm sendo confirmadas pelos da-
dos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O

* Trabalho desenvolvido com base no mapeamento dos investimentos e análi-
ses setoriais realizados conjuntamente pela Área de Pesquisa e Acompanha-
mento Econômico (APE) e pelos departamentos operacionais do BNDES. A
APE sucedeu a antiga Secretaria de Assuntos Econômicos (SAE).
** Respectivamente, assessor da Presidência e economista da Área de Pesqui-
sa e Acompanhamento Econômico (APE) do BNDES.
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crescimento de 13,8% da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF)
no segundo trimestre do ano, frente ao mesmo período de 2006,
aponta para a modificação em curso no nível dos investimentos
da economia.

O objetivo deste número do Visão do Desenvolvimento é
apresentar o novo levantamento dos investimentos da Indústria,
agora para o período 2008-2011. O trabalho engloba dez setores,
selecionados em virtude de dois aspectos fundamentais: i) rele-
vância de cada um deles para a formação da taxa de investimento
da economia; e ii) existência de um conhecimento atualizado no
Banco sobre o setor. Foram incluídos os setores de petróleo e gás;
extrativa mineral; siderurgia; papel e celulose; petroquímica;
automotivo; eletroeletrônica; fármacos; sucroalcooleiro; e software.

Estrutura dos Investimentos Mapeados na Indústria

De acordo com as estimativas da APE/BNDES, os setores in-
dustriais pesquisados responderam, em 2006, por 70% de todo o
investimento da indústria e por 21% do total da FBCF da economia.

Para 2008-2011, os investimentos industriais analisados
atingiram um montante expressivo de R$ 447 bilhões, a valores
de 2006. Como mostra a Tabela 1, existe uma concentração ele-
vada em setores intensivos em recursos naturais. De fato, petró-
leo & gás e mineração respondem por R$ 284 bilhões, ou seja,
quase dois terços (63,6%) do total mapeado.

Em seguida, destaca-se a área de insumos básicos – side-
rurgia, papel e celulose e petroquímica. Os volumes de investi-
mento nesses setores totalizam R$ 85 bilhões, o que representa
19% do total estimado.

Os setores relacionados ao atendimento aos consumido-
res finais – automobilístico, eletroeletrônico, fármacos e software
– compõem a maior parte do restante do universo pesquisado.
Seus investimentos foram estimados em R$ 57 bilhões, ou seja,
13% do total.

Por fim, apresenta-se o setor sucroalcooleiro, com proje-
tos que montam a um total de R$ 20,5 bilhões, o que significa
algo próximo de 5% do total mapeado.
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Características e Determinantes dos Investimentos na

Indústria

Na Tabela 2, comparam-se os investimentos industriais
previstos para o período 2008-2011 com os realizados entre
2003-2006, assim como as respectivas contribuições de cada
setor para o incremento dos valores investidos. Os montantes
identificados apontam um crescimento real de 12,4% a.a.

Petróleo & gás e extrativa mineral são os principais res-
ponsáveis pelo  incremento das inversões para 2008-2011, fren-
te a 2003-2006. São setores constituídos por empresas nacio-
nais com uma forte base produtiva no Brasil, e que possuem
estratégias globais como importantes produtores mundiais em
seus respectivos setores.

Os montantes dos projetos em perspectiva nesses dois se-
tores respondem, em grande parte, à dinâmica favorável dos pre-
ços internacionais, que tem levado, até mesmo, a um movimen-
to de antecipação dos investimentos. Porém, os aumentos nos
valores levantados refletem também aumentos de custos nas res-
pectivas cadeias de suprimentos em função do rápido aumento

Indústria 447,0 100,0

Petróleo e gás 202,8 45,4

Extrativa mineral 81,3 18,2

Automotivo 35,0 7,8

Siderurgia 31,2 7,0

Papel e celulose 27,4 6,1

Petroquímica 26,4 5,9

Sucroalcooleiro 20,5 4,6

Eletroeletrônica 14,0 3,1

Fármacos 5,1 1,1

Software 3,3 0,7
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da demanda internacional por equipamentos, serviços e mão-
de-obra qualificada.

Os destaques desses dois setores são:
•Petróleo & Gás: Trata-se de um setor cujos investimen-

tos devem alcançar cerca de 2% do PIB – o que representa algo
próximo de 10% de toda a FBCF do país. A Petrobras responde
por cerca de 75% dos investimentos mapeados no setor no perío-
do 2008-2011, com o restante estando a cargo das demais con-
cessionárias. A meta da Petrobras, em seu planejamento estraté-
gico para 2008-2012, é aumentar a produção de óleo e GLN
(gás natural liquefeito) de 1,8 milhão de barris/dia, em 2006,
para 2,4 milhões de barris/dia, em 2012. Seus gastos em investi-
mento no país serão da ordem de US$ 97,4 bilhões entre 2008-
2012, dos quais US$ 54,6 bilhões destinados à atividade de ex-
ploração e produção.

•Extrativa Mineral: É o segundo setor em termos de con-
tribuição para a elevação dos investimentos na Indústria, com

Indústria 249,4 447,0 12,4 197,6 100,0

Petróleo e gás 126,3 202,8 9,9 76,5 38,7

Extrativa mineral 38,0 81,3 16,4 43,3 21,9

Automotivo 22,3 35,0 9,5 12,7 6,4

Siderurgia 17,6 31,2 12,1 13,6 6,9

Papel e celulose 10,9 27,4 20,3 16,5 8,4

Petroquímica 5,7 26,4 36,1 20,7 10,5

Sucroalcooleiro 13,3 20,5 9,0 7,2 3,6

Eletroeletrônica 9,5 14,0 8,1 4,5 2,3

Fármacos 3,9 5,1 5,6 1,2 0,6

Software 2,0 3,3 10,5 1,3 0,7

Fonte: PDI-BNDES, Prospecção do Investimento, APE/BNDES.
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R$ 82 bilhões de inversões previstas para 2008-2011. A forte
demanda externa, advinda do vigoroso crescimento econômico
da China, vem sustentando os preços das commodities metáli-
cas em patamares elevados no mercado internacional, impulsio-
nando os investimentos do setor. O volume de investimentos da
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), anunciado em seu plano
estratégico para 2008-2012, aponta um montante de investimen-
tos da ordem de US$ 59 bilhões, ou R$ 109,6 bilhões, para os
próximos cinco anos. Na comparação de seu histórico, esses
montantes são mais de dez vezes superiores aos que a empresa
investiu ao final dos anos 1990, quando os valores já eram con-
siderados elevados. A previsão é de que, em 2012, a produ-
ção de minério de ferro processado atinja 450 milhões de tone-
ladas, frente a uma produção estimada para 2007 de 300 milhões
de toneladas.

A área de insumos básicos – siderurgia, papel e celulose e
petroquímica – responde por 26% do aumento dos investimen-
tos mapeados. A mudança qualitativa nos investimentos apare-
ce de forma bastante nítida nos dois primeiros setores. Durante
os anos 1990 e no início desta década, houve uma concentra-
ção elevada na modernização das fábricas existentes (brownfield).
Em contraste, nos projetos em curso observam-se vultosos in-
vestimentos em novas plantas (greenfield).

As vantagens competitivas do Brasil em termos de custos
de produção têm sido um fator catalisador da atração de novos
projetos em siderurgia e papel e celulose, contribuindo para um
movimento de deslocamento de bases produtivas de países de-
senvolvidos para países em desenvolvimento. A dinâmica dos
preços internacionais, a exemplo do que ocorre nos setores de
extração, tem contribuído para a perspectiva de investimentos
elevados nessa área. Nos últimos 12 meses, a manutenção de
alta dos preços da celulose fez com que empresas do setor revi-
sassem para cima os seus planos de investimentos.

Na petroquímica, os investimentos vinham sendo adiados
por entraves da composição acionária das empresas e limita-
ções na oferta de matérias-primas. O Complexo Petroquímico
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do Estado do Rio de Janeiro (Comperj) mudou esse quadro –
sendo um vultoso projeto de utilização do petróleo pesado para
a produção de petroquímicos. O Comperj veio acompanhado
de projetos de menor porte para a produção de polietileno,
polipropileno, PET e PVC. A grande novidade do levantamento
atual foi a inclusão de projetos do segmento alcoolquímico –
que se caracterizam por utilizar o etanol, em vez de derivados
do petróleo, na produção de insumos para a indústria
petroquímica. Trata-se da busca de rotas alternativas ao petró-
leo, em face da escalada de preços do produto.

Os principais projetos mapeados em insumos básicos são:
•Siderurgia: As inversões do setor estão estimadas em

R$ 31,2 bilhões, o que corresponde a uma taxa média de cres-
cimento da ordem de 12% a.a. Entre os novos projetos, pode-
se mencionar a implantação da usina siderúrgica integrada, por
parte da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) Itaguaí, para
a produção de placas de aços; do alto-forno IV, pela Usiminas;
e de uma usina siderúrgica integrada para a produção de pla-
cas de aço pela empresa chinesa Baosteel, com a participação
da CVRD. Dos projetos já em curso, destaca-se o da Compa-
nhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), joint venture formada pelo
grupo alemão Thyssen Krupp (90%) e CVRD (10%), visando à
implantação de um complexo siderúrgico no Rio de Janeiro,
com capacidade de produção de 5 milhões de toneladas de
placas de aço por ano.

•Papel e Celulose: Os investimentos totalizam R$ 27,4
bilhões – com 20,3% de crescimento anual. Sobressaem proje-
tos de implantação de novas linhas de celulose da Suzano, da
Veracruz, da Aracruz Celulose, da Stora Enro e da Votorantim
Celulose e Papel. Amplos investimentos também estão previstos
no segmento florestal, especialmente em painéis de madeira.

•Petroquímica: É o setor com maior expectativa de acele-
ração dos investimentos nos próximos quatro anos – com ex-
cepcional crescimento real de 36% a.a. O grande projeto conti-
nua a ser o  Comperj. A participação desse projeto, no entanto,
caiu de dois terços, no levantamento anterior, para a metade dos
investimentos mapeados no período 2008-2011. Conforme ob-
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servado, a novidade são os projetos do segmento alcoolquímico,
especialmente os da Braskem, Oxiteno/Grupo Ultra, Dow/
Crystalserv e Biocel/Votorantim.

Os condicionantes econômicos domésticos são particular-
mente importantes para os setores relacionados ao atendimento aos
consumidores finais. A expansão do crédito tem efeito significativo
sobre o setor automobilístico. O setor farmacêutico brasileiro é vol-
tado principalmente para o mercado interno, e seu desempenho
depende do crescimento da renda doméstica. As políticas públicas,
como a “Computador para Todos” e o Programa Prosoft, são impor-
tantes para os setores eletroeletrônico e de software.

A principal novidade no atual mapeamento para esses
setores é a expansão dos investimentos em veículos. A reto-
mada do crescimento da economia, associada à expansão do
crédito, especialmente daquele destinado à aquisição de veí-
culos e às operações de leasing (também utilizado para o fi-
nanciamento de veículos), vem se traduzindo em um aqueci-
mento da demanda doméstica por veículos e caminhões e,
conseqüentemente, na diminuição dos níveis de capacidade
ociosa do setor.

As perspectivas são de investimentos de R$ 35 bilhões para
2008-2011 no setor automotivo, dos quais R$ 26 bilhões serão
destinados à modernização de produtos e processos e expansão
da capacidade instalada, e R$ 9 bilhões, ao segmento de
autopeças. Esses valores são responsáveis por uma taxa anual
média de crescimento da ordem de 9,5% a.a., frente ao período
2003-2006.

Finalmente, para o setor sucroalcooleiro foi mantido o
cenário do levantamento anterior, que apontava a perspectiva
de investimentos ligeiramente superiores a R$ 5 bilhões ao ano –
R$ 20,5 bilhões em quatro anos.

Conclusão

O levantamento para o período 2007-2010 apontava um
aumento substancial no nível dos investimentos na economia
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brasileira. O novo mapeamento confirma esse cenário. Estima-
se uma trajetória de crescimento médio real de 12,4% a.a. nos
investimentos na Indústria.

A maior parte dos investimentos levantados, pelo fato de
se concentrarem em petróleo e mineração, são autônomos em
relação ao mercado interno. Apesar de dependerem basicamen-
te de preços internacionais que se encontram em níveis bastante
elevados, os projetos em andamento são considerados, em ge-
ral, robustos, mesmo diante de cenários de quedas substanciais
nos valores atualmente praticados. No caso da Petrobras, os es-
tudos de viabilidade levam em conta um preço máximo, de lon-
go prazo, de US$ 35 para o barril de petróleo.

A despeito da importância dos fatores externos, a nova
pesquisa aponta, frente à anterior, um aumento na relevância
dos condicionantes internos nos investimentos de algumas in-
dústrias relevantes. É o caso, por exemplo, do setor automotivo.

Existem três grandes novidades no atual levantamento para
2008-2011, frente ao realizado anteriormente para 2007-2010.
Em primeiro lugar, destaca-se a expressiva aceleração dos inves-
timentos no setor extrativo mineral. O volume de investimentos
é da ordem de R$ 81 bilhões, contra R$ 53 bilhões no
mapeamento anterior. A mudança é explicada pela excepcional
aceleração nas inversões da CVRD.

Em segundo, temos o setor petroquímico, com investimen-
tos previstos da ordem de R$ 26,4 bilhões para 2008-2011, o
que representa uma taxa média de crescimento de 36% a.a. O
grande fator responsável por essa expansão é o segmento
alcoolquímico, que visa fornecer insumos para a indústria
petroquímica obtidos do etanol, constituindo-se em uma rota
alternativa ao petróleo.

Em terceiro, aumentaram as perspectivas de investimento
do setor automotivo. O levantamento para 2007-2010 tinha por
base uma expectativa de demanda doméstica relativamente ar-
refecida e elevados níveis de capacidade ociosa no setor. A ex-
pansão da atividade econômica e a melhoria das condições de
financiamento à aquisição de veículos mudaram esse quadro,
contribuindo para impulsionar novos investimentos.
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A realização dos investimentos mapeados, por si só,
corresponde a um aumento de 1,1 ponto percentual na taxa de
FBCF em relação ao PIB, na comparação 2008-2011 com 2003-
2006. A maioria dos setores mapeados é intensiva em capital, o
que tem forte implicação sobre os investimentos em máquinas e
equipamentos no Brasil, conforme mostram os recentes núme-
ros do IBGE.

A previsão de crescimento de 12,4% a.a. entre os dois
períodos é bastante próxima ao percentual de 12,9% a.a. obser-
vado no levantamento anterior, que comparava 2007-2010 com
2002-2005. Esses dados confirmam a manutenção de um vigo-
roso ciclo de crescimento da economia, sustentado por um au-
mento significativo dos investimentos.
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Energia Elétrica e Saneamento
Puxam os Investimentos na Infra-
Estrutura em 2008-2011*

Fernando Pimentel Puga
Gilberto Rodrigues Borça Junior**

16 de novembro de 2007

Ao longo de 2006, o BNDES realizou um mapeamento das
perspectivas de investimentos para o período 2007-2010. O re-
sultado apontou um montante de inversões de mais de R$ 1
trilhão, dos quais R$ 198 bilhões em Infra-Estrutura, o que repre-
sentava um crescimento real de cerca de 10% a.a., frente a 2002-
2005. Posteriormente à realização dessa pesquisa, o governo
lançou, em janeiro de 2007, o Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), com o intuito de promover investimentos em Infra-
Estrutura.

Diante desse cenário, o objetivo deste número do Visão
do Desenvolvimento é apresentar o novo levantamento dos in-
vestimentos em Infra-Estrutura, agora para o período 2008-2011.
Os valores encontrados  somam R$ 232 bilhões. O trabalho en-
globa, a exemplo do anterior: energia elétrica, comunicações,
saneamento, ferrovias e portos. Trata-se de um conjunto de seto-
res bastante representativo, uma vez que, segundo estimativas
do BNDES, respondeu, em 2006, por 70% do investimento em
Infra-Estrutura e por 8,5% de toda a Formação Bruta de Capital
Fixo (FBCF) da economia.

* Trabalho desenvolvido com base no mapeamento dos investimentos e análi-
ses setoriais realizados conjuntamente pela Área de Pesquisa e
Acompanhamento Econômico (APE) e pelos departamentos operacionais do
BNDES. A APE sucedeu a antiga Secretaria de Assuntos Econômicos (SAE).
** Respectivamente, assessor da Presidência e economista da Área de Pesqui-
sa e Acompanhamento Econômico (APE) do BNDES.
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Características dos Investimentos

Uma das características dos investimentos em Infra-Estru-
tura é sua elevada concentração no tempo, acompanhando os
diferentes ciclos de expansão dos principais setores. Assim, ao
longo dos últimos dez anos, coube às comunicações ocupar a
posição de liderança entre os diversos segmentos, como reflexo
dos planos de universalização da telefonia fixa e de implanta-
ção da móvel. Como se pode ver no Gráfico 1, esse posiciona-
mento se alterou substancialmente a partir de 2006.

A nova liderança cabe à energia elétrica, graças aos gran-
des projetos de geração, contratados ou em perspectiva. Por esse
motivo, dos R$ 232 bilhões identificados, R$ 101 bilhões, ou
44%, destinam-se a esse setor (ver Tabela 1). Em segundo lugar
estão as comunicações, com R$ 56 bilhões, ou 24% do total.
Essa diferença, que vem se ampliando paulatinamente, também
reflete a desaceleração das inversões em telecomunicações, se-
tor que, no momento, atravessa uma fase de seu ciclo que pode
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Gráfico 1
Evolução dos Investimentos em Energia Elétrica e Comunicações

Fonte: PDI-BNDES, Prospecção do Investimento, APE/BNDES.
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ser caracterizada pela manutenção e atualização da capacidade
instalada. O saneamento, apesar de ocupar a 3ª posição, com
R$ 48 bilhões, é um dos grandes destaques do atual levanta-
mento, com uma mudança de escala, frente à média dos inves-
timentos dos últimos dez anos.

Na Tabela 2, comparam-se os investimentos previstos para
o período 2008-2011 com os realizados entre 2003-2006, assim
como as respectivas contribuições de cada setor para o incre-
mento dos valores investidos. Esse indicador é particularmente
relevante porque aponta a fase do ciclo – aceleração,
desaceleração, estabilidade – em que cada setor se encontra.

Os dados apontam um crescimento real da Infra-Estrutura
como um todo de 13% a.a. – uma taxa bastante alta. A maior
parte desse aumento deve-se à energia elétrica (56%), o que re-
flete não só a escala do setor, mas, principalmente, a taxa de
crescimento esperada de quase 20% ao ano. Em segundo lugar,
destaca-se o saneamento, com uma contribuição de 32% para o
aumento dos investimentos, graças a uma taxa de crescimento
esperada de quase 30% ao ano, já que o setor parte de uma base
relativamente pequena em 2003-2006: R$ 13,4 bilhões.

A seguir, listam-se as principais características e
determinantes dos investimentos em Infra-Estrutura, nos seus prin-
cipais setores.

•Energia Elétrica: É o setor mais importante, com investi-
mentos de R$ 101 bilhões e um crescimento de 20% a.a., frente

Infra-Estrutura 231,7 100,0

Energia Elétrica 101,0 43,6

Comunicações 56,0 24,1

Saneamento 48,0 20,7

Ferrovias 19,9 8,6

Portos 6,8 2,9
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a 2003-2006. Houve significativa revisão para cima nos valores
em relação ao mapeamento de 2006, que apontava investimen-
tos de R$ 88 bilhões para 2007-2010. O PAC é fator relevante
para explicar essa mudança, particularmente na área de Gera-
ção, com o aumento de R$ 48 bilhões, no levantamento ante-
rior, para R$ 58 bilhões, no atual mapeamento. Para os demais
segmentos da cadeia de energia elétrica, o levantamento atual
prevê R$ 17 bilhões para transmissão e R$ 26 bilhões para dis-
tribuição. Entre os projetos incluídos, estão as hidrelétricas do
Rio Madeira (Santo Antônio e Jirau), do Estreito e de Foz do
Chapecó.

•Comunicações: Os investimentos em comunicações atin-
gem R$ 56 bilhões. O cenário é, portanto, de acomodação, fren-
te a 2003-2006. Isto se deve basicamente ao fato de o mercado
ainda estar absorvendo o forte ciclo de inversões em capacida-
de, ocorrido no final dos anos 1990 e início desta década, quan-
do as empresas investiram pesadamente na universalização da
telefonia fixa e na implantação da telefonia móvel. No
mapeamento atual, destacam-se os investimentos na 3ª geração
(3G) de telefonia móvel, com o objetivo de oferecer serviços de
dados com altas taxas de transmissão; na implantação da TV

Infra-Estrutura 124,6 231,7 13,2 107,1 100,00

Energia Elétrica 40,9 101,0 19,8 60,1 56,15

Comunicações 58,3 56,0 -0,8 -2,3 -2,17

Saneamento 13,4 48,0 29,0 34,6 32,27

Ferrovias 9,1 19,9 16,9 10,8 10,09

Portos 2,9 6,8 18,7 3,9 3,66
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digital; e na utilização do WIMAX, sistema sem fio que oferece
acesso à banda larga a distância.

•Saneamento: Os investimentos em água e esgoto somam
R$ 48 bilhões. Destes, R$ 40 bilhões correspondem às opor-
tunidades identificadas pelo Ministério das Cidades. A principal
diferença em relação ao mapeamento de 2006 é a incorpora-
ção, pela nova pesquisa, dos investimentos previstos pelos go-
vernos estaduais e municipais. A Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (PNAD) mostra que, em 2006, apenas 58%
dos municípios estavam ligados a uma rede coletora de esgoto e
pluvial. Entre os projetos no setor, destaca-se o de implantação
de sistemas de esgotamento sanitário em 202 municípios das
bacias do São Francisco e Parnaíba, que engloba Minas Gerais e
seis estados do Nordeste, com investimento total, previsto no
projeto, de R$ 1,03 bilhão.

•Ferrovias: Os investimentos ferroviários totalizam R$ 20
bilhões. A expansão de 17% a.a. reflete a transformação do se-
tor nos últimos anos: entre 2002 e 2006, seus investimentos qua-
druplicaram. Os vagões constituem o melhor exemplo dessas
mudanças. A produção passou de uma média de 350 unidades,
nos anos 1990 (em 2002, foram apenas 294), para 3,6 mil va-
gões, em 2006. O principal projeto no atual mapeamento é a
ferrovia Transnordestina. Além desse, destacam-se os investimen-
tos na produção de vagões e locomotivas – com perspectiva de
inversões de R$ 4 bilhões nos próximos quatro anos.

•Portos: Os investimentos portuários atingem R$ 6,8 bi-
lhões, com uma taxa média de crescimento de 18,7% a.a. O
PAC responde por mais de um terço desse montante, que se des-
tina, principalmente, a obras de dragagem – consideradas atual-
mente o principal desafio para o aumento da eficiência portuá-
ria. Do restante, o projeto de maior destaque é o de instalação
de um novo terminal de contêineres em Santos.

Considerações Finais

A Infra-Estrutura é de vital importância para o crescimento
econômico e social. A expansão da oferta de energia elétrica,
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por exemplo, é essencial para a sustentação do ritmo de cresci-
mento de longo prazo. Já os investimentos em logística têm o
efeito de aumentar a eficiência da economia, com a elevação da
produtividade das empresas. A universalização dos serviços de
utilidade pública, por sua vez, é fundamental para que o proces-
so de inclusão social se efetive.

Os investimentos em Infra-Estrutura caracterizam-se por
grandes volumes de recursos e retornos a longo prazo. Por esse
motivo, são projetos muito sensíveis às expectativas de longo
prazo dos agentes econômicos. Carregam também fortes com-
ponentes de risco político em função das  restrições regulatórias
que são obrigados a cumprir.

A previsão de crescimento dos investimentos em Infra-Es-
trutura de 13,2% a.a. no período 2008-2011, frente a 2003-2006,
supera o percentual de 9,7% a.a. observado no levantamento
anterior, que comparava 2007-2010 com 2002-2005. Trata-se
de uma diferença que mostra a aceleração em curso nas inver-
sões do setor.

A principal novidade em relação ao levantamento realiza-
do em 2006 é o crescimento em energia elétrica e saneamento.
O aumento dos projetos em energia elétrica está em linha com a
necessidade de se sustentar uma trajetória de crescimento mais
elevada nos próximos anos – superior a 5% a.a. Do mesmo modo,
o aumento das inversões em saneamento – particularmente no
Nordeste – aponta para uma redução mais rápida nas
disparidades regionais.1  Como foi mostrado pelo Índice de De-
senvolvimento Social do BNDES (IDS–BNDES), o saneamento é,
por si só, o principal determinante das grandes disparidades exis-
tentes entre as principais regiões do país.

Esse novo levantamento confirma a aceleração verificada
nos investimentos em Infra-Estrutura no ano passado. Desde en-
tão, os ciclos que estavam em curso na energia elétrica e no
saneamento tomaram uma dimensão ainda maior. Nesse cená-
rio, o PAC representou um importante fator acelerador dos pro-

1 Ver Visão do Desenvolvimento nº 29.
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cessos em curso, ordenando as ações do governo e estabilizan-
do expectativas do setor privado. A efetivação dos investimen-
tos mapeados dependerá, no entanto, em boa medida, da conti-
nuidade do atual ciclo de crescimento e, em particular, da
manutenção de um cenário doméstico positivo, tanto do ponto
de vista macroeconômico quanto da ação governamental.
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Os Investimentos Deverão Crescer
Mais de 10% ao Ano entre 2008 e 2011

Ernani Teixeira Torres Filho
Fernando Pimentel Puga
Marcelo Machado Nascimento*

O Atual Ciclo de Investimentos

Há cerca de um ano, Visão do Desenvolvimento publicou
os resultados da primeira pesquisa realizada pelo BNDES sobre
as Perspectivas do Investimento no Brasil, no caso, para o perío-
do 2007-2010. Os dados indicavam que a economia brasileira
estava iniciando o maior ciclo de investimentos em quase três
décadas.

Esse resultado, à época, configurava um cenário certamente
mais otimista do que a média das previsões que até então esta-
vam sendo feitas. De fato, depois de muitos anos convivendo
com crescimento baixo – taxas médias inferiores a 2,5% ao ano
– e sujeito a ciclos curtos e de intensa volatilidade – conhecidos
por “vôos de galinha” –, pairavam dúvidas sobre a capacidade
de a aceleração econômica em curso se sustentar. As visões mais
pessimistas chegavam mesmo a argumentar que, no Brasil, a
manutenção de taxas de crescimento superiores por prazos lon-
gos só seria possível em um futuro mais distante e, mesmo as-
sim, se fosse precedida por ajustes na política econômica, prin-
cipalmente, de natureza fiscal e  regulatória.

Os resultados observados nos últimos 12 meses confirmam
a aceleração da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF),

* Respectivamente, superintendente, assessor da Presidência e gerente da
Área de Pesquisa e Acompanhamento Econômico (APE) do BNDES. A APE
sucedeu à antiga Secretaria de Assuntos Econômicos (SAE).
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identificada pela pesquisa do ano passado. É o que revelam os
dados reunidos no Gráfico 1. O PIB vem crescendo continua-
mente há 22 trimestres, o mais longo período desde o início dos
anos 1980. O Investimento, por sua vez, não só vem se expan-
dindo mais rapidamente que o PIB, desde 2004, como, a partir
de 2006, apresentou uma clara tendência de aceleração. A taxa
média de crescimento da FBCF, entre julho de 2006 e julho de
2007, foi superior a 9,5%.

Diante desse cenário, este informe apresenta os resultados
globais da pesquisa “Perspectivas do Investimento no Brasil para
o Período 2008-2011”, realizada ao longo do segundo semestre
de 2007.

O Mapeamento dos Investimentos entre 2008 e 2011

A exemplo da pesquisa realizada no ano passado, o novo
mapeamento dos investimentos foi feito com base em informa-
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ções identificadas pelo BNDES. No caso da Indústria e da Infra-
Estrutura, reuniram-se, basicamente, dados referentes a projetos
de investimento em curso e em perspectiva, financiados ou não
pelo Banco; planos estratégicos das empresas; e informações do
governo, a exemplo do Programa de Aceleração do Crescimen-
to (PAC). No que se refere à construção residencial, foi realizada
uma estimativa com base em informações do mercado de cons-
trução residencial e da indústria de insumos da construção civil.
No total, foram cobertos 16 “setores”, que, em conjunto, res-
ponderam por 53% da FBCF e cerca de 70% dos investimentos
na Indústria e na Infra-Estrutura.

Para os próximos quatro anos, foram identificados investi-
mentos que somam mais de R$ 1,2 trilhão. Como se pode ver na
Tabela 1, a construção residencial representa 44% desse total,
com R$ 535 bilhões, seguida pela Indústria, com 37% ou R$
447 bilhões, e a infra-estrutura, com 19% ou R$ 232 bilhões.
Esses valores são elevados, frente ao desempenho obtido no

Indústria 447 36,8 12,4

Petróleo e Gás 202,8 16,7 9,9

Extrativa Mineral 81,3 6,7 16,4

Indústria de
Transformação 162,9 13,4 13,9

Infra-Estrutura 231,7 19,1 13,2

Energia Elétrica 101 8,3 19,8

Saneamento 48 4,0 29,0

Demais 82,7 6,8 3,3

Construção Residencial 535 44,1 10,7

Total 1.213,70 100,0 11,8
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passado recente. Tomando-se por base os investimentos efetiva-
dos no quadriênio 2003-2006, as taxas médias de crescimento
obtidas são de 12,4% ao ano para a Indústria e de 13,2% para a
Infra-Estrutura.

Na Indústria, os destaques são o petróleo e gás e a minera-
ção. As empresas petrolíferas informam que pretendem investir
R$ 202,8 bilhões nos próximos quatro anos, ou seja, 45% do
total da indústria. Frente ao levantamento realizado em 2007-
2010, houve um aumento de mais de R$ 20 bilhões. Entretanto,
nem todos esses recursos representam acréscimo de capacidade
de produção. Também respondem a aumentos de custos que
vêm ocorrendo, em escala mundial, na cadeia de suprimentos
de bens e serviços.

Os investimentos na mineração para os próximos quatro
anos somaram R$ 81,3 bilhões. Trata-se de um valor expressivo,
quando comparado aos 52,7 bilhões identificados no levanta-
mento de 2006. Percebe-se que está em curso uma forte acele-
ração na mineração, em boa medida, refletindo o novo Plano
Estratégico da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).

Nos insumos básicos, o maior destaque é o segmento
petroquímico, graças a um aumento no número de projetos iden-
tificados. Papel e celulose e siderurgia não apresentaram mu-
danças significativas no cenário de investimento, apesar de te-
rem sido verificadas delongas em alguns projetos. A expansão
desses dois segmentos continua respondendo tanto à crescente
demanda internacional quanto ao processo de redivisão inter-
nacional do trabalho em curso, caracterizado pela relocalização
de plantas em países em desenvolvimento com dotação favorá-
vel de recursos naturais.

Na Infra-Estrutura, os destaques são energia elétrica e sa-
neamento. Nesses segmentos, houve um aumento importante
nos investimentos, frente ao levantamento realizado em 2006.
Para comunicações, os dados mostram que o setor continua a
atravessar um quadro de estabilidade, após o intenso ciclo de
investimentos registrado entre 1997 e 2002.

No que toca à construção residencial, o destaque fica por
conta dos efeitos da expansão do crédito habitacional, movida
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pela queda nos juros, e da melhoria de condições para financia-
mentos de longo prazo. Esse processo, por sua vez, vem sendo
alimentado pela expansão da renda real dos trabalhadores; pela
ampliação dos programas para financiamento de imóveis para
famílias de menor renda; e pelo aumento da destinação de re-
cursos do FGTS e da caderneta de poupança diretamente para o
financiamento à construção.

O crescimento da construção residencial já está sendo
sentido na sua cadeia de fornecedores. No ano corrente, é espe-
rado um crescimento da demanda de cimento superior a 10%
ao ano, o qual deverá se sustentar ao longo dos próximos anos.

Os Determinantes do Investimento

A pesquisa de 2007 mostra que o processo de aceleração
do investimento no Brasil é robusto o suficiente para sustentar
taxas reais de crescimento da FBCF superiores a 10% ao ano,
entre 2008 e 2011.

O novo levantamento indica, portanto, que há uma conti-
nuidade no ciclo de investimento iniciado em 2006. No entanto, os
determinantes relacionados ao mercado interno passaram a ter maior
relevância nas decisões de investimento. O setor de veículos
automotores é um exemplo disso. O aumento da demanda interna
está obrigando as empresas a reavaliar positivamente seus projetos
de expansão. Outro elemento que também não estava presente no
levantamento do ano passado é o PAC. Esse programa foi impor-
tante para, por exemplo, aumentar as perspectivas de investimento
em geração de energia elétrica, saneamento e portos.

O cenário setorial continua, no entanto, a ser bastante
heterogêneo em termos dos determinantes básicos de suas
decisões de investimento. Desse ponto de vista, os setores conti-
nuam sendo divididos, grosso modo, em quatro grandes grupos
(ver Tabela 2).

O primeiro grupo é formado pelos segmentos que mais
diretamente vêm sendo beneficiados pelo crescimento da de-
manda internacional, a qual, em termos gerais, acentuou-se, fren-
te ao ano passado. O grande destaque é a mineração. Esse cres-
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cimento exerce maior pressão sobre os preços dos bens de capi-
tal e serviços relacionados aos investimentos desses segmentos,
o que, por sua vez, abre possibilidades para novos projetos de
ampliação da capacidade nessas cadeias de suprimento.

O segundo grupo, formado por setores que têm seu dina-
mismo relacionado ao mercado interno, é voltado para o atendi-
mento à demanda das famílias. Nesses casos, o crescimento do
emprego e dos salários, bem como a redução das taxas de juros
e a ampliação dos prazos dos empréstimos, são fatores funda-
mentais na determinação das suas trajetórias de crescimento.

O terceiro grupo, que inclui segmentos como saneamen-
to, algumas áreas de portos e rodovias, e habitação, tem como
característica principal o fato de seus investimentos serem mais
dependentes do orçamento fiscal ou de empresas mantidas por
tesouros públicos.

Já o quarto grupo reúne a infra-estrutura administrada por
empresas privadas e públicas de grande porte, que gozam de
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grande autonomia financeira. São projetos que não dependem
de recursos fiscais para serem implementados, mas são muito
sensíveis a regulações e planejamento do setor público, bem
como às condições de oferta dos recursos do BNDES.

Balanço

Em seu conjunto, os investimentos levantados pela nova
pesquisa sobre as Perspectivas de Investimento no Brasil, agora
para o quadriênio 2008-2011, apontam a continuidade da ace-
leração do investimento que teve início em 2006.

Essa trajetória, do ponto de vista da APE/BNDES, encon-
trará um cenário externo favorável. A desaceleração em curso
na economia americana, provocada pela crise do mercado imo-
biliário, tende a ser suave, gerando impactos pouco relevantes
sobre o restante da economia internacional.

Do ponto de vista interno, a manutenção da trajetória as-
cendente dos investimentos dependerá em grande medida de
dois conjuntos de condicionantes. O primeiro – de ordem
macroeconômica – está relacionado ao impacto que o curso dos
juros e do câmbio venha a ter sobre o estado geral das expecta-
tivas, que hoje se mostra bastante favorável ao investimento. O
segundo grupo refere-se aos instrumentos governamentais – pla-
nejamento, regulação e financiamento – que, em qualquer eco-
nomia estável, conformam mecanismos poderosos para induzir
e expandir investimentos.



O BNDES não credencia nem indica quaisquer
consultores, pessoas físicas ou jurídicas, como
intermediários para facilitar, agilizar ou aprovar
operações com o próprio Banco ou com as
instituições financeiras credenciadas a repassar
seus recursos.


