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Resumo
Por diversas razões, o setor de bens de capital é estratégico para o país. 
Neste trabalho, busca-se analisar o comportamento recente do setor em 
um período em que a economia brasileira voltou a crescer de forma mais 
acelerada. Serão avaliadas algumas oportunidades para os seus diversos 
segmentos, desagregando-se o investimento em várias atividades, ao mes-
mo tempo em que se avaliará a capacidade da indústria de bens de capital 
brasileira em aproveitar as referidas oportunidades. No desenvolvimento 
deste trabalho, serão empregados dados do IBGE e da MDIC, bem como 
da Matriz de Absorção de Investimentos (MAI) e de operações e projeções 
do BNDES.

Setorial-42.indb   297Setorial-42.indb   297 26/08/2016   12:07:3826/08/2016   12:07:38



298

O 
se

to
r d

e b
en

s d
e c

ap
ita

l: d
ia

gn
ós

tic
o 

do
 p

er
ío

do
 20

00
-2

01
2 

e p
er

sp
ec

tiv
as

 a
 p

ar
tir

 d
o 

ce
ná

rio
 ec

on
ôm

ico

Introdução
O investimento é um componente essencial da economia. Essa variável 

engloba muitos componentes necessários para a realização de projetos para 
diversas fi nalidades, como expansão de plantas industriais e melhoria da 
infraestrutura. Sob o ponto de vista da contabilidade social, ele contempla a 
aquisição de máquinas, equipamentos e novas construções. Uma característica 
que torna essa variável especial é o fato de que ele estimula a demanda agre-
gada e também promove o aumento da capacidade produtiva da economia.

Sendo assim, possuir um setor de bens de capital nacional bem estrutu-
rado signifi ca permitir que o efeito acelerador decorrente do crescimento 
econômico transcorra do modo mais pleno possível dentro da própria econo-
mia, evitando “vazamentos de renda” por meio de importações. Isto posto, 
deduz-se que este é um setor estratégico para o país. Trata-se de questão 
relevante especialmente em épocas de maior crescimento. O objetivo do 
presente trabalho é analisar o comportamento recente do setor de bens de 
capital em um período em que a economia brasileira voltou a crescer de 
forma mais acelerada. Serão avaliadas também algumas oportunidades para 
os diversos segmentos, tendo em vista a desagregação do investimento em 
várias atividades, ao mesmo tempo que se avaliará a capacidade da indústria 
de bens de capital brasileira aproveitar as referidas oportunidades.

Em certa medida, o presente artigo busca complementar o estudo em-
preendido por Bielschowsky et al. (2014), que procurou preencher uma 
lacuna no conhecimento da economia brasileira, uma vez que a análise do 
investimento recebe, tradicionalmente, um foco essencialmente agregado. 
Em paralelo, associamos algumas características do setor de bens de capital 
brasileiro, essenciais na defi nição de ações específi cas, tendo em vista o 
comportamento setorial do investimento.

No desenvolvimento do artigo, serão empregados dados de comércio 
exterior, do Sistema de Contas Nacionais (SCN) e PIA Empresa, Matriz de 
Absorção de Investimentos (MAI) e alguns dados de operações e projeções 
do BNDES. Desse modo, espera-se conhecer o que o país produz atualmente 
nos segmentos de bens de capital e quais destes segmentos possivelmente 
serão os mais dinâmicos.

Para fi ns de organização, além desta introdução haverá mais cinco seções. 
Na segunda seção, será brevemente abordado o referencial teórico utilizado 
para a interpretação da realidade brasileira. Na terceira seção, tendo em vista 
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299a infl uência de aspectos macroeconômicos sobre o comportamento do setor 
de bens de capital, há um resumo desse contexto para a economia brasileira, 
incluindo uma abertura setorial do investimento em algumas atividades. A 
quarta seção abordará a dinâmica do setor de bens de capital, com enfoques 
específi cos a respeito da dinâmica de cada segmento que o compõem e dos tipos 
de produtos que integram suas pautas exportadora e importadora. Na quinta 
seção, serão apresentadas algumas perspectivas econômicas que se colocam 
para o setor de bens de capital. A última seção apresenta uma breve conclusão.

Referencial analítico
De forma bastante geral, o presente artigo se insere na tradição estrutu-

ralista. Nessa abordagem a perspectiva histórica aparece atrelada à análise 
estrutural, admitindo-se que as economias possuem particularidades, sobre-
tudo quanto às confi gurações produtivas e institucionais. Diante disso, o foco 
da análise recai mais sobre elementos persistentes e menos em variáveis que 
pareçam conjunturais, o que implica a primazia por análises que envolvam 
intervalos de tempo relativamente longos. Em alguma medida, vai se tentar 
seguir essa mesma linha neste artigo.

Essa visão é compatível ainda com o entendimento de que a tendência 
de crescimento de um país é determinada pelo comportamento da demanda. 
Nesse sentido, é a expansão do mercado fi nal que explica a tendência de 
crescimento do produto, em geral, e do investimento, em particular. Essa 
questão está ligada à concepção de que o investimento depende do ritmo de 
crescimento da economia, ou seja, entende-se que em uma economia capi-
talista o empresário investe apenas diante de uma perspectiva de demanda 
futura. É fundamental entender o duplo papel que o investimento possui na 
economia, mais conhecido na literatura como o caráter dual do investimento. 
Essa dualidade se expressa, primeiramente, pelo acréscimo de demanda que o 
investimento gera, uma vez que gastos são realizados, aquecendo a economia 
e promovendo a criação de postos de trabalho. Em um momento posterior, 
ele promove também o aumento da capacidade produtiva, permitindo que 
a economia persiga uma trajetória de crescimento sustentável.

Além da dualidade do investimento, também é importante demarcar que 
essa abordagem é compatível com uma característica típica de economias 
em desenvolvimento (como a brasileira): a restrição externa. Muito antes de 
serem atingidas as restrições (reais) de capacidade produtiva, o crescimento da 
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economia, sobretudo quando alinhado a um processo de mudança estrutural, 
pode esbarrar numa restrição (fi nanceira) efetiva de balanço de pagamentos, ou 
seja, uma limitação de divisas para fazer frente aos compromissos externos.1

Diante de tal limitação, as exportações possuem um caráter particular: ao 
mesmo tempo, representam uma fonte de demanda e de divisas (postergando/
evitando a restrição externa). Assim, possuir um setor exportador forte ou bus-
car produzir internamente os produtos mais relevantes da pauta importadora 
deve ser encarado como algo fundamental.2 Conforme Medeiros (2015, p. 145):

Como em economias abertas a principal restrição ao crescimento é ex-
terna, a taxa de crescimento compatível com o equilíbrio externo – isto 
é, que não incorra em crescentes défi cits em transações correntes – de-
pende do ritmo de crescimento da economia mundial, da estrutura de 
preços relativos e da estrutura produtiva doméstica e, consequentemente, 
das elasticidades renda de exportação e de importação. Diversifi cação 
exportadora e substituição de importações caminham lado a lado como 
estratégias complementares de diversifi cação produtiva.

Por conseguinte, possuir um setor de bens de capital nacional bem es-
truturado é algo extremamente relevante, inclusive para evitar “vazamentos 
de renda” por meio de importações.

O contexto macroeconômico
A análise do ritmo de crescimento econômico é essencial para a com-

preensão do comportamento do investimento e, desta forma, fundamental 
para se entender a dinâmica da indústria de bens de capital.3 Em longo 
prazo, alterações na taxa de crescimento levam à necessidade de adequar 
a capacidade produtiva da economia o que, por sua vez, exige também o 
ajuste da capacidade da indústria de bens de capital. Consequentemente, 

1 Um problema de balanço de pagamentos pode afetar o nível de atividade, na medida em que as 
importações dependem da dinâmica da demanda. A redução do nível de atividade faz com que o inves-
timento e a demanda agregada se ajustem. Evidentemente, é a política macroeconômica que atua sobre 
os determinantes do nível e da taxa de crescimento da demanda efetiva e acaba adequando-os às metas 
sustentáveis de balanço de pagamentos. Ver Serrano e Willcox (2000).
2 Para o referencial teórico que melhor capta os aspectos brevemente mencionados, ver Hicks (1950), 
Serrano (1996) e Serrano e Freitas (2015).
3 Erber e Vermulm (2002) constituem uma das principais referências para o estudo da cadeia de bens 
de capital. Para um apanhado recente sobre o setor, ver Magacho (2012).
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301em um cenário de taxas de crescimento elevadas, é necessário que a taxa 
de investimento seja compatível, para suportar o crescimento. Portanto, 
o objetivo desta seção é mostrar o desempenho econômico recente, com 
especial atenção à evolução do investimento.

Desempenho econômico brasileiro
No período de 1995 a 2002, o produto interno bruto (PIB) brasileiro 

cresceu, em média, 2,2% a.a., a mesma média dos anos 1980. No entanto, 
durante os anos de 2003 a 2006, a taxa média de crescimento da economia 
alcançou um novo patamar, da ordem de 4,3% a.a., desempenho que po-
deria ser ainda melhor, não fosse o resultado de 2003, que, além de refl etir 
o período imediatamente anterior, foi impactado pelo período eleitoral. 
Nos anos de 2007 a 2010, a despeito do desempenho ruim do ano de 2009, 
resultado da crise fi nanceira internacional, a economia apresentou uma 
média de crescimento de 4,1% a.a. Por outro lado, os anos de 2011 a 2014 
representaram um recuo nas taxas de crescimento para patamares bastante 
modestos, com média de 1,7% a.a. No horizonte próximo, esse cenário de 
baixo crescimento não deverá ser revertido, em virtude do atual processo 
de ajuste fi scal, em especial, pela forte redução dos investimentos públicos, 
e da recessão em que se encontram diversos países centrais, contribuindo 
para manter a economia desaquecida.

Como se sabe, desde 1999 o regime de política macroeconômica tem sido 
basicamente o mesmo, baseado num tripé que combina metas de infl ação, 
metas para o superavit primário e câmbio fl utuante (embora não perfeita-
mente). A despeito da continuidade na política econômica, o desempenho 
da economia brasileira não tem sido satisfatório em termos de taxa de cres-
cimento. Apenas a partir de meados da década passada é que essa situação 
começou a melhorar. Entre alguns dos fatores que explicam a melhora da 
performance, destacam-se: (i) o cenário externo benéfi co, com crescimento 
do comércio mundial e com aumento em preço e quantum das principais 
commodities exportadas, sendo muito importantes para a economia brasileira 
a valorização da soja e do minério de ferro; (ii) a retomada do investimento 
público, sobretudo em infraestrutura, por meio do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e das empresas estatais; e (iii) as políticas redistributivas 
de renda mínima, do salário mínimo e o desenvolvimento do mercado de 
crédito, que permitiram a disseminação do consumo de massa. Esse cenário 
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permitiu não apenas que a economia brasileira crescesse, mas também que 
o fi zesse com redução das taxas de desemprego e de desigualdade.4

A Tabela 1 apresenta a contribuição dos componentes da demanda agre-
gada para a taxa de crescimento do PIB no período 2001-2012. Essa ótica 
é interessante porque considera não apenas a taxa de crescimento de cada 
componente, mas a pondera pelo seu peso relativo na economia. Assim, 
a tabela mostra que, apesar do crescimento dos gastos do governo e do 
investimento, foi, de fato, o consumo o grande responsável pelo melhor 
desempenho do PIB a partir de 2004.

No entanto, como destacam Bastos e Lara (2015), a “constatação de 
que o comportamento do consumo foi decisivo para o ciclo de crescimen-
to que começa em 2004 por vezes ofusca o fato, também fundamental, de 
que o investimento privado reagiu...”. Na próxima seção, abordaremos com 
mais detalhes a dinâmica do investimento, mas pode-se destacar desde já que 
essa variável se comportou da maneira esperada, isto é, houve um aumento 
induzido pelo aumento do nível de atividade. Mesmo demorando um pouco 
a reagir, de 2006 a 2010 o investimento contribuiu consideravelmente para 
o crescimento do PIB (exceto em 2009).5

Tabela 1 | Contribuição à taxa de crescimento do PIB – 2001-2012 (p.p.) (em %)

Ano Consumo Investimento Governo Exportação Importação PIB
2001 0,4 (0,2) 0,5 0,9 (0,4) 1,3
2002 0,8 (1,2) 0,7 0,8 1,9 3,1
2003 (0,4) (0,3) 0,3 1,6 0,1 1,2
2004 2,4 1,6 0,7 2,2 (1,3) 5,7
2005 2,6 (0,4) 0,4 1,6 (1,0) 3,1
2006 3,3 1,5 0,7 0,7 (2,1) 4,0
2007 3,8 2,8 0,8 0,9 (2,3) 6,0
2008 3,9 2,8 0,4 0,1 (2,0) 5,0
2009 2,5 (3,1) 0,5 (1,3) 1,0 (0,2)
2010 4,0 5,3 0,8 1,3 (3,8) 7,6
2011 2,9 0,4 1,2 0,5 (1,1) 3,9
2012 2,1 (0,6) 0,4 0,0 (0,1) 1,9

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do SCN/IBGE.

4 Para algumas interpretações acerca da dimensão social e econômica do período recente, ver Biancarelli 
(2014), Medeiros (2015), e Serrano e Summa (2011).
5 A partir de 2006, o investimento passou a crescer a taxas superiores ao consumo das famílias.
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303Após forte crescimento em 2010, a economia brasileira passou por 
uma situação de baixo dinamismo nos anos seguintes. Ainda que de modo 
tardio, em comparação com as maiores economias globais, as principais 
variáveis que sustentavam o cenário anterior começaram a dar sinais 
de arrefecimento.

Essa nova conjuntura foi resultado da combinação de alguns fatores. 
Primeiramente, houve desaceleração da demanda externa, que levou à 
redução das exportações, mesmo após a desvalorização da taxa nominal 
de câmbio e uma breve retomada dos preços das commodities em 2010 
e 2011. No entanto, considerando o peso das exportações no total da de-
manda agregada, nota-se que a redução das exportações não é capaz de 
explicar, por si só, o baixo dinamismo da economia (a Tabela 1 ilustra essa 
situação). Em complemento, houve também uma redução da expansão do 
crédito ao consumo, seja por conta da elevação da taxa de juros, seja pela 
adoção das chamadas medidas macroprudenciais. Ademais, nesse biênio, 
o governo empreendeu uma política de redução de gastos – inclusive nos 
investimentos da administração pública e das empresas estatais – como 
tentativa de cumprir a meta fi scal. Ainda no front interno, diante de um 
quadro de menor crescimento, passou-se a adotar, a partir de 2012, amplas 
medidas de desonerações tributárias com o intuito de reaquecer a economia, 
mas sem exigir explicitamente nenhum tipo de contrapartida das empresas. 
Entretanto, tais medidas parecem ter surtido mais efeito sobre a rentabili-
dade das empresas do que sobre a atividade econômica, ao menos no que 
diz respeito à sua intensidade.6

Com relação ao cenário externo, a balança comercial começou a apre-
sentar superavit em 2001, impulsionada por condições já mencionadas, 
apresentando uma trajetória crescente até 2006, quando houve nova reversão. 
Desde então, o saldo vem sendo reduzido, entre outras razões, em função da 
combinação do próprio crescimento econômico com a contínua apreciação 
da taxa de câmbio real. Outra consequência dessa combinação foi a elevação 
das remessas de lucros, juros e ganhos de capital e, em menor escala, de 
serviços. Desse modo, houve, inexoravelmente, uma rápida deterioração 
do saldo em conta corrente. A evolução da balança comercial brasileira é 

6 Essas medidas, associadas ao baixo crescimento da economia, contribuíram para a redução do superavit 
primário como proporção do PIB. Muito embora tenha ocorrido uma redução do superavit primário, 
dentro do esquema analítico utilizado neste artigo, a redução dos gastos públicos tem um impacto 
negativo sobre a demanda agregada e o crescimento econômico.
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apresentada no Gráfi co 1 e o saldo de transações correntes em relação ao 
PIB é apresentado no Gráfi co 2.

Gráfico 1 | Balança comercial brasileira – 1995-2012 (em US$ milhões)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Secex/MDIC.
Nota: As exportações estão medidas em valores FOB, e as importações, em valores CIF.

Gráfico 2 | Saldo de transações correntes (em % PIB)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Banco Central do Brasil.

A despeito da piora do saldo de transações correntes, o que impediu 
uma restrição externa efetiva foi a combinação de abundância de liquidez 
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305internacional com a adoção de uma política de acumulação de reservas in-
ternacionais. Tal combinação se fez presente desde a segunda metade dos 
anos 1990, apesar da sequência de crises internacionais e de alguns anos 
como 1999 (desvalorização pós-eleições brasileiras), 2002-2003 (tensão 
eleitoral e primeiro ano do governo do PT) e 2008 (quebra do Lehman 
Brothers), o que permitiu fi nanciar o defi cit em transações correntes, bem 
como reduzir a dívida externa total e acumular uma quantidade massiva 
de reservas. Apesar do histórico recente de condições favoráveis, não se 
pode minimizar a possibilidade de restrição externa como uma importante 
difi culdade que se apresenta à economia brasileira.7 De fato, a história 
brasileira se confunde com diversos episódios de crises de balanço de 
pagamentos.

Como visto, o desempenho da economia brasileira não foi satisfatório 
nos últimos anos, exceção feita ao breve período entre 2004 e 2010. O atual 
momento de baixo dinamismo faz com que a situação do setor de bens de 
capital seja preocupante. O setor depende largamente de um crescimento 
econômico generalizado e duradouro e tanto a economia nacional como o 
mercado internacional estão estagnados. Portanto, é dentro deste contexto 
macroeconômico que o comportamento do investimento e da indústria de 
bens de capital deve ser analisado.

Investimento
O investimento é certamente a variável-chave quando se fala da indús-

tria de bens de capital. Em períodos de crescimento, a tendência é que o 
investimento em máquinas e equipamentos cresça acima da média do resto 
da economia. Analogamente, em períodos de desaquecimento, o investi-
mento em máquinas e equipamentos tende a crescer menos que o restante 
da economia.

Infelizmente, o comportamento da taxa de investimento nos anos recentes 
está aquém da média histórica e dos valores de pico atingidos na década de 
1970. Boa parte desse resultado deriva do já mencionado baixo e instável 
crescimento econômico do período recente, visto que para que o investi-
mento apresente um crescimento sustentável, é necessário que a economia 
cresça de modo contínuo.

7 Ver Serrano e Summa (2011; 2012) e Barbosa-Filho e Souza (2010).
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O Gráfi co 3 mostra em perspectiva histórica a relação entre cres-
cimento do PIB e do investimento – Formação Bruta de Capital Fixo 
(FBCF) –, evidenciando a relação mais que proporcional do segundo em 
relação ao primeiro e a convergência de direção das tendências. Cumpre 
destacar, como fazem Freitas e Dweck (2013), que a relação positiva 
entre as taxas de crescimento do PIB e do investimento em relação ao 
PIB representa uma das relações econômicas mais robustas do ponto de 
vista empírico.8

Gráfico 3 | Taxas de crescimento e tendência do PIB e da FBCF – 1951-2013
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Fonte: Freitas e Dweck (2013).

A taxa de investimento declinou dos anos 1990 até 2003, com exceção do 
ano de 2000, em que a economia cresceu de forma mais acelerada. Como já 
descrito, a taxa de investimento começa a dar sinais de recuperação a partir de 
2004, crescendo mais expressivamente no curto período entre 2006 e 2008. 
No entanto, os impactos da crise internacional repercutiram fortemente sobre 
o desempenho econômico em 2009. Após o país crescer de forma expressiva 
por cinco anos seguidos, a economia se retraiu profundamente, induzindo 
o recuo do investimento. Apesar da recuperação da taxa de investimento 
que se inicia a partir da segunda metade da década de 2000, a economia 

8 Além de Freitas e Dweck (2013), o leitor pode procurar Sala-i-Martin (1997), Blomström et al. (1996) 
e De Long e Summers (1991).
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307brasileira não atingiu uma taxa próxima a seus picos históricos. É possível 
observar, inclusive, que há um declínio dessa taxa em 2012, tendência que 
deve ser mantida nos anos seguintes.

Gráfico 4 | Taxa de investimento a preços do ano anterior – 2000-2012 (em % PIB)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do SCN/IBGE.

Além da análise do comportamento do investimento agregado, é pos-
sível examinar a sua evolução a partir das várias dimensões permitidas 
pelo Sistema de Contas Nacionais (SCN) e pelas Matrizes de Absorção do 
Investimento (MAIs). Um primeiro aspecto do investimento a ser analisado 
é sua distribuição dentro das suas rubricas, a saber “Máquinas e equipamen-
tos”, “Construções” e “Outros”.9 Essa análise é importante na medida em que 
a rubrica “Construções” também engloba a construção para usos residenciais, 
e não apenas aquelas destinadas às atividades produtivas. Sendo assim, um 
aumento no investimento que seja acompanhado por maior participação das 
rubricas “Máquinas e equipamentos” e “Outros” é um sinal positivo de que 
tal investimento foi certamente alavancado por atividades produtivas, e não 
pela construção civil residencial.

Pode-se observar pelo Gráfi co 5 que, a despeito do forte crescimento do 
mercado imobiliário, a rubrica “Máquinas e equipamentos” ganhou partici-

9 A rubrica “Outros” engloba praticamente ativos “vivos”, como animais para reprodução e plantações 
perenes (que duram por mais de uma safra) e produtos de propriedade intelectual.
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pação na FBCF tão logo a economia começou a dar sinais de recuperação. 
A partir dos anos 2000, a rubrica aumenta de modo consistente, atingindo 
seu maior valor (42,8%) exatamente um ano antes da crise, em 2008. Já em 
2009, sua participação cai para 37%, mantendo-se próxima a esse patamar 
até 2012.

Gráfico 5 | Participação das rubricas na FBCF – 2000-2012 (em % da FBCF total)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do SCN/IBGE.
* Inclui os “produtos de propriedade intelectual”.

Um ângulo adicional a ser levantado diz respeito ao perfi l das atividades 
que investiram. O SCN brasileiro disponibiliza o total investido pelos cha-
mados setores institucionais, a saber “Empresas não fi nanceiras”, “Empresas 
fi nanceiras”, “Administração pública”, “Famílias” e “Instituições sem fi ns lu-
crativos a serviço das famílias (ISFLSF)”. Pelo Gráfi co 6, é possível perceber 
que o investimento público ganhou participação no período 2000-2009, saindo 
de 9,9% em 2003 (menor valor da série) para 12,8% em 2008 e atingindo 
15,7% em 2010.10 O investimento das “Empresas não fi nanceiras” também 
ganhou participação no período 2000-2008, mas a crise de 2009 diminuiu o 
ímpeto das empresas, fazendo com que os anos do período 2009-2012 fossem 
os menores níveis da série.

10 Orair (2015) é uma referência sobre a volta do investimento público a partir da década de 2000, após 
longo período de queda.
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309Gráfico 6 | Participação dos setores institucionais na FBCF – 2000-2012* 
(em % da FBCF total)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE.
* Os dados para o período 2000-2009 foram obtidos a partir do SCN Referência 2000, pois ainda não 
estão disponíveis os dados das Contas Econômicas Integradas retropolados para esse período.

Há outra dimensão relevante em que é possível analisar o investimento, 
detalhando-o por uma ótica setorial, a partir dos resultados obtidos com 
a estimação das Matrizes de Absorção de Investimento (MAIs).11 Assim 
sendo, é possível ampliar a análise, indo além de uma ótica de setores insti-
tucionais para uma ótica de atividades econômicas, permitindo ver, de fato, 
o perfi l do investimento na economia.12 No Gráfi co 7, os dados das MAIs 
mostram, mais uma vez, a importância do investimento público. Enquanto 
o crescimento médio do investimento no período fi cou em 4,7% a.a. em 
termos reais, a “Administração pública” teve uma taxa de 7,7% a.a. Também 
é possível observar que as atividades “Agropecuária”, “Indústria extrativa”, 
“Construção” e “Transportes” foram as que tiveram maiores taxas de cresci-
mento do investimento no período. Pode-se constatar, ainda, que a “Indústria 
de transformação” não teve um bom desempenho, com crescimento médio de 
3% a.a., abaixo da média da economia, portanto.

11 As MAIs fornecem dados sobre o investimento das atividades econômicas. Elas desagregam o vetor 
de FBCF presente no SCN com o intuito de averiguar quais atividades investiram na economia, bem 
como a origem dos produtos (nacionais ou importados). Para uma melhor defi nição das MAIs e detalhes 
da metodologia de sua estimação, ver Miguez et al. (2014).
12 Miguez et al. (2014) usa os dados referentes ao SCN Referência 2000. Portanto, só puderam ser 
calculadas as MAIs para o período 2000-2009.
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Como visto, a crise de 2009 afetou seriamente a trajetória positiva pela qual 
o investimento passava a partir de meados da década de 2000. As estimações 
das MAIs apresentadas no Gráfi co 8 mostram que foram exatamente as ativi-
dades que até então lideravam esse processo positivo as que mais reduziram 
seus investimentos (“Agropecuária”, “Indústria extrativa” e “Construção 
civil”). Adicionalmente, essas três atividades, mais a “Indústria de transfor-
mação”, reduziram em “dois dígitos” o volume de investimentos em 2009. 
Mesmo a “Administração pública” manteve seus investimentos praticamente 
estáveis. Apenas as atividades ligadas aos serviços apresentaram crescimento.

Gráfico 7 | Crescimento real médio da FBCF das atividades (SCN 12) – 2000-2008

6,9
7,7

3,0

-1,0

7,7

0,8

9,9

1,5

3,5

2,2

-0,4

7,7

-2
A-01 A-12A-11A-10A-09A-08A-07A-06A-05A-03 A-04A-02

0

2

4

6

8

10

12

%

Fonte: Elaboração própria, com base em Miguez et al. (2014).
Notas: (1) SCN-12 se refere à agregação de 12 atividades utilizada em parte do SCN e é uma 
agregação das 56 atividades presente em outras partes; (2) Legenda do eixo X – A-01 (Agropecuária); 
A-02 (Indústria extrativa); A-03 (Indústria de transformação); A-04 (Produção e distribuição de 
eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana); A-05 (Construção civil); A-06 (Comércio); 
A-07 (Transporte, armazenagem e correio); A-08 (Serviços de informação); A-09 (Atividades imobiliárias 
e aluguéis); A-10 (Outros serviços); A-11 (Intermediação fi nanceira, seguros e previdência complementar 
e serviços relacionados); A-12 (Administração, saúde e educação públicas e seguridade social).

Um último aspecto interessante sobre o investimento diz respeito ao coe-
fi ciente de importação da FBCF. Esse coefi ciente nos dá a informação sobre 
a parcela da FBCF de cada atividade que é atendida por produtos fabricados 
no exterior. A princípio, quanto maior o coefi ciente, maior é a parcela da 
renda transferida ao resto do mundo. Isso é ainda mais importante dada a 
característica histórica da economia brasileira, que acelera suas importações 
em ritmo superior ao seu crescimento econômico. Sendo assim, uma depen-
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311dência elevada de bens de capital com origem no exterior pode funcionar 
como um catalisador do processo de deterioração das contas externas e/ou 
provocar uma interrupção do crescimento econômico, em função de crises 
de balanço de pagamentos.

Gráfico 8 | Crescimento real médio da FBCF das atividades (SCN 12) – 2009
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Fonte: Elaboração própria, com base em Miguez et al. (2014).
Notas: (1) SCN-12 se refere à agregação de 12 atividades utilizada em parte do SCN e é uma 
agregação das 56 atividades presente em outras partes; (2) Legenda do eixo X – A-01 (Agropecuária); 
A-02 (Indústria extrativa); A-03 (Indústria de transformação); A-04 (Produção e distribuição de 
eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana); A-05 (Construção civil); A-06 (Comércio); 
A-07 (Transporte, armazenagem e correio); A-08 (Serviços de informação); A-09 (Atividades imobiliárias 
e aluguéis); A-10 (Outros serviços); A-11 (Intermediação fi nanceira, seguros e previdência complementar 
e serviços relacionados); A-12 (Administração, saúde e educação públicas e seguridade social).

Do ponto de vista das atividades, é possível perceber que a maioria 
delas possui um coefi ciente de importação próximo à média – 11,6%, para 
o período 2000-2008. As atividades que têm os menores coefi cientes de 
importação são “Agropecuária” e “Administração pública”. Já os coefi cien-
tes de importação mais elevados podem ser encontrados em “Serviços de 
informação” e “Intermediação fi nanceira”, dada a sua grande dependência 
de produtos ligados à tecnologia da informação, cuja oferta é, em grande 
parte, atendida via importações.13

13 Há diversos trabalhos em curso que destacam que o maior volume de importações se encontra nos 
componentes e bens intermediários, e não nos bens fi nais. Neste caso, haveria um problema estrutural 
na pauta de importações brasileira [ver Jenkins e Barbosa (2012), Cintra (2015), Dos Santos et al. 
(2015) e Medeiros (2015)].
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Gráfico 9 | Coeficiente de importação médio da FBCF – 2000-2008 
(em % total da FBCF da própria atividade)
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Fonte: Elaboração própria, com base em Miguez et al. (2014).
Notas: (1) SCN-12 se refere à agregação de 12 atividades utilizada em parte do SCN e é 
uma agregação das 56 atividades presente em outras partes; (2) Legenda do eixo X – A-01 
(Agropecuária); A-02 (Indústria extrativa); A-03 (Indústria de transformação); A-04 (Produção e 
distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana); A-05 (Construção civil); A-06 
(Comércio); A-07 (Transporte, armazenagem e correio); A-08 (Serviços de informação); A-09 
(Atividades imobiliárias e aluguéis); A-10 (Outros serviços); A-11 (Intermediação fi nanceira, 
seguros e previdência complementar e serviços relacionados); A-12 (Administração, saúde e 
educação públicas e seguridade social).

Para fi nalizar esta seção, cabe destacar alguns pontos analisados com 
base nas informações apresentadas. O primeiro é o fato de a dinâmica do 
investimento ser dependente do comportamento do crescimento econômico. 
Em segundo lugar, no período de maior crescimento, o investimento se deu 
de forma proporcionalmente maior em “Máquinas e equipamentos”. Além 
disso, as atividades “Agropecuária”, “Indústria extrativa”, “Construção civil” 
e “Transporte”, bem como a “Administração pública”, se revelaram as mais 
dinâmicas do período. Por fi m, foram apresentados dados acerca do coefi -
ciente de importação da FBCF que permitiram observar uma tendência de 
maior coefi ciente entre as atividades que demandam uma maior quantidade 
de produtos de tecnologia da informação. Por outro lado, as atividades que 
mais cresceram não são, necessariamente, aquelas com maior coefi ciente 
de importação. Na próxima seção, serão avaliadas algumas características 
da indústria de bens de capital, de forma a avaliar oportunidades que podem 
despontar em um novo ciclo expansivo.
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313A indústria de bens de capital
A indústria de bens de capital é bastante heterogênea e de vital importân-

cia para o desenvolvimento econômico. Historicamente, o desenvolvimento 
econômico dos países avançados esteve ligado ao fortalecimento do tecido 
industrial, em particular da indústria de bens de capital. Esse setor é impor-
tante por diversos motivos, mas principalmente porque incorpora e difunde 
o progresso técnico pela economia, e amplia o efeito acelerador da expansão 
da taxa de crescimento da economia, em virtude de seus encadeamentos 
produtivos. Ademais, a indústria de bens de capital tem uma relevância 
adicional para o crescimento e o desenvolvimento do país, na medida em 
que ela é importante para a evolução do saldo comercial e, dessa maneira, 
contribui para aliviar a restrição externa do país, seja gerando exportações, 
seja diminuindo importações potenciais.

Para melhor entendimento da situação do setor e do papel do BNDES, 
primeiramente é apresentada uma visão setorial mais ampla, seguida de uma 
análise pela ótica da exportação e da importação por categorias de produto e, por 
fi m, há uma parte dedicada ao papel do BNDES na trajetória recente do setor.

Visão setorial
A defi nição de bens de capital é basicamente funcional, vinculada dire-

tamente à sua aplicação e uso. Tradicionalmente, os bens de capital podem 
ser divididos em bens seriados e bens sob encomenda; os primeiros são 
produzidos de forma padronizada e os segundos são produzidos sob medida, 
de acordo com as especifi cações defi nidas pelos clientes. Portanto, uma das 
características de destaque nessa indústria diz respeito ao alto grau de hete-
rogeneidade, refl etido nos inúmeros tipos de equipamentos existentes, nos 
diferentes setores a que são destinados e nos diversos níveis de tecnologia 
envolvidos, além da heterogeneidade de empresas que o compõe, com dife-
rentes portes e origem de capital. Por sua vez, a cadeia de fornecedores que 
atende essa indústria é igualmente diversifi cada, com empresas pertencentes 
a diferentes setores de atividade. De acordo com Erber e Vermulm (2002), 
para ser competitivo, o fabricante de bens de capital necessita dispor, além 
de instalações, máquinas e mão de obra adequadas, de parque de fornece-
dores especializados, competências específi cas em engenharia de projeto 
e produto, comercialização, assistência técnica e pós-venda. Ademais, há 
que se construir uma relação cliente-fornecedor próxima, pois essa é uma 
das principais fontes de aprendizado.
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As competências em engenharia de projetos e produtos constituem um 
elemento importantíssimo na defi nição da dinâmica de concorrência do 
segmento de bens de capital. É a partir dos projetos de engenharia que são 
defi nidos os principais fornecedores de partes, peças e componentes, bem 
como o caráter inovador das soluções desenvolvidas. Assim, além de ser 
uma forte barreira à entrada, a falta de capacitação na elaboração de projetos 
de engenharia é um limitador signifi cativo do desenvolvimento da indústria 
e seus respectivos encadeamentos produtivos.

Uma característica relevante da indústria de bens de capital brasileira 
é sua relativa defasagem tecnológica. No processo de evolução industrial, 
a microeletrônica se estabeleceu como base do atual modelo técnico-eco-
nômico. Entretanto, no Brasil, a coexistência de máquinas eletromecânicas 
e máquinas de comando computadorizado indica, claramente, que a base 
eletrônica não está plenamente integrada à base mecânica.

Outra característica estrutural do setor, apontada por Araújo (2011), é 
que a maioria das empresas são “seguidoras” do ponto de vista tecnológico. 
São, portanto, 

aquelas com grande capacidade de acompanhar e imitar as mudanças 
tecnológicas no seu setor e, por isso, conseguem diferenciar seus pro-
dutos ou realizar mudanças para reduzir seus custos de produção, que 
seguem rapidamente as empresas líderes e acompanham as mudanças 
na dinâmica de mercado impulsionadas pela concorrência setorial (DE 
NEGRI, 2008 apud ARAÚJO, 2011, p. 447).

As empresas líderes, do ponto de vista tecnológico, são aquelas de maior 
porte, com maiores escalas de produção, sendo este um fator-chave para a 
competitividade do setor. Outro aspecto que deve ser apontado é que, entre 
as empresas que são classifi cadas como líderes em tecnologia, cerca de 40% 
são transnacionais.

Segundo o autor, mesmo as empresas líderes nacionais investem pouco 
em pesquisa e desenvolvimento (P&D), quando comparadas às fi rmas se-
melhantes em países avançados, ou mesmo às empresas líderes de outros 
setores da indústria brasileira. Além do baixo investimento, outra defi ciência 
das empresas nacionais diz respeito aos elos bastante incipientes e informais 
que elas estabelecem com usuários e com seus fornecedores para obtenção de 
informações. Outra fonte de informação para inovação de que as empresas 
líderes nacionais carecem, sobretudo de relações formais, são as universidades 
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315e os institutos de ciência e tecnologia. Como consequência, trata-se de um 
setor ainda pouco inovador, com um grande obstáculo para funcionar de modo 
mais satisfatório como difusor de tecnologia para o resto da economia.

A despeito de alguns avanços no que diz respeito à competitividade da 
indústria de bens de capital, a análise de Erber e Vermulm (2002) ainda é 
preocupantemente atual, ao indicar defi ciências competitivas oriundas de:

i) pequena escala de produção;

ii) verticalização excessiva, associada a um parque de fornecedores 
de partes e componentes pouco desenvolvido, constituído por um 
grande número de empresas de pequeno porte;

iii) frequente excesso de diversifi cação da linha de produtos fabricados 
por cada empresa individualmente;

iv) capacidade técnica limitada em termos de engenharia de produto 
e processo;

v) baixo nível de automação de eletrônica de processos;

vi) pequena integração da automação de desenho com automação da 
manufatura; e

vii) capacidade limitada de gestão de vendas e serviços pós-venda. Esses 
condicionantes afetaram seriamente a capacidade de competição da 
indústria brasileira de bens de capital. Em geral, tais defi ciências 
vão na direção oposta da tendência internacional, em que há predo-
mínio de empresas montadoras, pouco verticalizadas e com redes 
de fornecedores efi cientes.

Comportamento recente do setor de bens de capital
Ao analisar a produção da indústria de bens de capital, percebe-se que o 

valor bruto da produção industrial cresceu de forma consistente, desde 2003, 
a taxas muito superiores ao PIB. Essa dinâmica somente foi interrompida 
pelos efeitos da crise de 2009, mas o crescimento foi retomado logo em se-
guida. Dessa forma, o comportamento do valor bruto da produção industrial 
foi resultado direto da dinâmica da economia, conforme já descrito.

Adicionalmente, embora tenha ocorrido um “endurecimento” da política 
fi scal a partir de 2011, marcando o início do baixo dinamismo da ativi-
dade econômica, percebe-se um crescimento moderado do investimento. 
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Entretanto, a persistência do baixo dinamismo fez o nível de utilização 
médio da capacidade da indústria começar a cair e, desde 2012, situar-se 
próximo a 75%, contribuindo para a estagnação da taxa de investimento. 
Nessa linha, Magacho (2014) destaca a ocorrência de três ciclos distintos 
de crescimento: (i) no período 2003-2004, um ciclo mais voltado ao aten-
dimento da demanda externa; (ii) em 2006-2008, com maior crescimento, 
puxado pelo mercado interno; e (iii) os anos 2008-2012, caracterizados 
por um baixo crescimento, em que a redução dos investimentos implicou a 
redução da taxa de crescimento do setor de bens de capital.

Ainda segundo o autor, o valor bruto da produção da indústria de bens de 
capital teve um crescimento real de 10,4% no período 2003-2008 e de 4,6% 
no período 2008-2012.14 Por outro lado, ao observarmos a participação da 
indústria de bens de capital em relação ao total da indústria (Gráfi co 10), 
percebe-se que há certa estabilidade ao longo de todo o período, signifi cando 
que ela seguiu pari passu a dinâmica do restante da indústria.

Gráfico 10 | Participação da produção industrial de bens de capital (em % total da 
indústria) – 2000-2012
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da PIA Empresa/IBGE.
a Para os anos 2000-2006, inclui o CNAE 29. Para os anos 2007-2012, inclui os CNAEs 28 e 33.
b Para os anos 2000-2006, inclui os CNAEs 30, 32 e 33. Para os anos 2007-2012, inclui o CNAE 26.
c Para os anos 2000-2006, inclui o CNAE 31. Para os anos 2007-2012, inclui o CNAE 27.
d Para os anos 2000-2006, inclui os CNAEs 34 e 35. Para os anos 2007-2012 inclui os CNAEs 29 e 30.

14 O autor utiliza os dados da PIA Empresa do IBGE, defl acionados pelo IPA-OG da FGV.
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317Algum grau de estabilidade também pode ser encontrado quando se olha 
para os dados de “pessoal ocupado” durante o mesmo período. Ainda que 
a produção tenha aumentado, a participação da indústria de bens de capital 
em relação ao total da indústria varia de 19,9% a 22,4% (Gráfi co 11).

Gráfico 11 | Participação do pessoal ocupado na indústria de bens de capital – 
2000-2012 (em % total da indústria)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da PIA Empresa/IBGE.
a Para os anos 2000-2006, inclui o CNAE 29. Para os anos 2007-2012, inclui os CNAEs 28 e 33.
b Para os anos 2000-2006, inclui os CNAEs 30, 32 e 33. Para os anos 2007-2012, inclui o CNAE 26.
c Para os anos 2000-2006, inclui o CNAE 31. Para os anos 2007-2012, inclui o CNAE 27.
d Para os anos 2000-2006, inclui os CNAEs 34 e 35. Para os anos 2007-2012, inclui os CNAEs 29 e 30.

Por fi m, deve-se destacar a estabilidade da relação entre o valor da 
transformação industrial e o valor bruto da produção industrial (isto é, VTI/
VBP), usualmente tratado como proxy do valor agregado em relação ao valor 
da produção. Como pode ser visto no Gráfi co 12, o valor desse indicador 
permaneceu próximo a 0,4 durante todo o período. Mesmo a análise de 
subsegmentos de “Máquinas e equipamentos” sugere que esse quociente 
seguiu relativamente estável durante toda a década (Gráfi co 13).

Além de uma visão geral do setor de bens de capital – que leve em conta 
sua defi nição básica, seus condicionantes recentes e seu desempenho geral –, 
é importante analisar as exportações e importações sob um ponto de vista 
mais desagregado, por tipos de produto.
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Gráfico 12 | VTI/VBP (“Máquinas e equipamentos” e “Equipamentos de 
transporte”) – 2000-2012
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da PIA Empresa/IBGE.
* Para os anos 2000-2006, inclui o CNAE 29 a 33. Para o período 2007-2012, inclui os CNAEs 26, 
27, 28 e 33.
** Para os anos 2000-2006, inclui os CNAEs 34 e 35. Para os anos 2007-2012, inclui os CNAEs 29 e 30.

Gráfico 13 | VTI/VBP (“Máquinas e equipamentos” segregados) – 2000-2012
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da PIA Empresa/IBGE.
* Para os anos 2000-2006, inclui o CNAE 29. Para o período 2007-2012, inclui os CNAEs 28 e 33.
** Para os anos 2000-2006, inclui os CNAEs 30, 32 e 33. Para os anos 2007-2012, inclui o CNAE 26.
*** Para os anos 2000-2006, inclui o CNAE 31. Para os anos 2007-2012, inclui o CNAE 27.
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319A Tabela 2 apresenta a participação das exportações dos principais tipos 
de produtos de bens de capital em relação ao total da pauta exportadora 
de bens de capital (excluindo-se as plataformas de petróleo e gás) em al-
guns anos selecionados. Como pode ser visto, as categorias que possuem 
maior participação são “Equipamentos de terraplanagem e pavimenta-
ção”, “Geradores, transformadores e motores elétricos”, “Equipamentos 
para rádio, televisão e estações telefônicas”,15 “Caminhões e ônibus” 
e “Aeronaves”. Note-se que, de um total de 51 produtos, a análise dos 
três mais relevantes mostra que eles representavam dois terços da pauta 
exportadora no início do período, perdendo rapidamente participação e 
se estabilizando em cerca de 50% a partir do ano de 2004. A análise dos 
cinco principais produtos reforça a visão de que há uma concentração da 
pauta em determinadas categorias.

Tabela 2 | Participação das categorias nas exportações da indústria de bens de 
capital (anos selecionados)

Categoria/ano 2000
(%)

2004
(%)

2008
(%)

2012
(%)

Aeronaves 44,0 30,1 26,4 25,7
Equipamentos de terraplanagem e pavimentação 3,9 8,3 8,3 11,7
Caminhões e ônibus 5,9 10,2 13,1 11,6
Geradores, transformadores e motores elétricos 4,4 4,7 7,5 8,3
Equipamentos para rádio, televisão e estações 
telefônicas 12,6 9,1 10,9 2,7

Soma dos três principais produtos 62,4 49,4 50,5 49,0
Soma dos cinco principais produtos 72,5 63,0 66,3 64,6

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Secex/MDIC.
Nota: Não inclui as plataformas de petróleo e gás.

Ainda, é importante nos determos sobre a participação das categorias 
nas importações de bens de capital, em anos selecionados (Tabela 3). Como 
pode ser observado, as categorias que possuem maior participação são 
“Máquinas-ferramentas”, “Outras máquinas e equipamentos”, “Máquinas 
eletrônicas para tratamento de informações”, “Geradores, transformado-
res e motores elétricos”, “Equipamentos para rádio, televisão e estações 

15 Em relação a esta categoria, sua alta participação se deve quase unicamente ao comportamento do 
produto “Terminais portáteis de telefonia celular”.
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telefônicas” e “Aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle”. A 
análise das três categorias mais relevantes mostra que elas correspondiam 
a 37% da pauta importadora no início do período, perdendo participação e 
caindo para cerca de 28% em 2012. Analogamente, o conjunto dos cinco 
tipos de produtos mais relevantes também revela uma trajetória de queda.

Tabela 3 | Participação das categorias nas importações da indústria de bens de 
capital (anos selecionados)

Categoria/ano 2000
(%)

2004
(%)

2008
(%)

2012
(%)

Outras máquinas e equipamentos16 15,0 12,8 12,4 11,5
Aparelhos e instrumentos de medida, teste e 
controle 9,1 14,0 9,1 8,4

Geradores, transformadores e motores elétricos 8,1 9,7 6,9 7,8
Máquinas-ferramentas 5,2 5,5 6,8 5,9
Equipamentos para rádio, televisão e estações 
telefônicas 12,9 8,1 8,2 5,5

Máquinas eletrônicas para tratamento de 
informações 7,2 5,9 5,9 5,1

Soma dos três principais produtos 37,1 36,6 29,6 27,7
Soma dos cinco principais produtos 52,3 51,1 43,3 40,9

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Secex/MDIC.

Vale mencionar uma característica distinta que marca a desconcentração 
das importações. O aumento do total importado, acompanhado da diminuição 
da concentração, é fruto de um crescimento generalizado das importações 
de diversos produtos. Foi, portanto, o impulso à importação de diversos pro-
dutos que gerou a redução da participação, ao mesmo tempo que o volume 
de importações seguiu aumentando.16

O papel e o desempenho do BNDES
A experiência histórica mostra que, a despeito da elevada lucratividade do 

sistema fi nanceiro nacional, este não foi capaz de desenvolver mecanismos 
de fi nanciamento em longo prazo. Nesse contexto, o BNDES exerce um papel 

16 Esta categoria contempla diversas máquinas e equipamentos, entre os quais estão as máquinas e 
aparelhos para plástico e borracha, máquinas e aparelhos para empacotar/embalar mercadorias, robôs 
industriais, máquinas e aparelhos de impressão, aparelhos para fi ltragem ou depuração de líquidos etc.
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321fundamental para a realização de projetos de  investimento, confi gurando-se 
como o principal provedor de fi nanciamento de longo prazo no Brasil, não 
apenas pela concessão de crédito a taxas relativamente baixas, mas também 
por meio de outros mecanismos de apoio fi nanceiro.

Recentemente, em função da crise internacional que atingiu o sistema 
de crédito, esse papel se tornou ainda mais evidente, já que o BNDES, 
como os demais bancos públicos, atuou executando uma série de políticas 
anticíclicas, com destaque para o Programa de Sustentação do Investimento 
(PSI). Consequentemente, a sua participação no mercado de crédito cresceu, 
sendo mais marcante o aumento da participação dos seus fi nanciamentos 
na FBCF. O Gráfi co 14 mostra que, além do aumento da participação dos 
desembolsos do BNDES na FBCF (parte cinza claro), houve também au-
mento da participação dos projetos que contaram com apoio do BNDES em 
relação à FBCF (parte cinza escura).

Gráfico 14 | Participação do BNDES na FBCF
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Fonte: Miterhof, Ferraz e Marques (2015), com base em BNDES e IBGE.

Dada a relevância do BNDES para os investimentos na economia brasi-
leira, a importância do banco para o setor de bens de capital, em especial, 
é inequívoca, visto que todo projeto de investimento envolve, em maior ou 
menor medida, a aquisição de máquinas e equipamentos. Somando-se a isso 
a exigência de que, para contar com fi nanciamento do BNDES a taxas mais 
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vantajosas, esses produtos devam ser nacionais,17 há a sinalização de que 
a presença de uma indústria de bens de capital nacional é uma prioridade 
para o banco. Tal posicionamento vai de encontro com o exposto acima 
sobre os benefícios de se endogeneizar o investimento para aumentar seus 
efeitos multiplicadores.

Inicialmente, o apoio do BNDES ao setor de bens de capital se dava, 
principalmente, por meio de duas subsidiárias: a Agência Especial de 
Financiamento Industrial (FINAME), criada em 1966, e a Mecânica Brasileira 
S.A. (Embramec), criada em 1974. O objetivo dessa agência era apoiar 
a comercialização de máquinas e equipamentos nacionais, bem como as 
respectivas exportações e importações, ao passo que a Embramec tinha por 
fi nalidade apoiar a capitalização das empresas nacionais no setor de bens de 
capital. Em 1982, a Embramec e outras duas empresas, a Ibrasa e Fibase, 
se fundiram para formar o BNDESPAR.

A ação do BNDES e de suas subsidiárias esteve principalmente voltada 
ao fi nanciamento dos demandantes de bens de capital. Com base nos me-
canismos de fi nanciamento adotados pela instituição ao longo do tempo, é 
possível observar que a atuação voltou-se, de forma intensa, para a “pon-
ta” fi nal da cadeia produtiva, seja para o fi nanciamento aos compradores 
no mercado interno, seja para o apoio às exportações. Com o passar do 
tempo, a FINAME foi incorporada ao Sistema BNDES, desdobrando-se 
atualmente em um dos principais produtos do banco. O produto BNDES 
Finame é composto por linhas de fi nanciamento para produção ou comer-
cialização de bens de capital.

Como pode ser visto no Gráfi co 15, os desembolsos desse produto cres-
ceram consideravelmente nos últimos anos, impulsionados, em boa parte, 
pelo PSI. Em 2004, o patamar de desembolso estava na casa dos R$ 10 bi-
lhões, atingindo R$ 50 bilhões em 2010, ano em que as medidas executadas 
pelo BNDES foram vitais para que a FBCF crescesse 28,2% e o PIB 7,6%. 
Trajetória similar pode ser observada na participação do BNDES Finame 
nos desembolsos do BNDES, passando de algo próximo a 25% em meados 
dos anos 2000, para mais de 30% do total na década seguinte.

17 Para serem consideradas nacionais, as máquinas e equipamentos precisam atender a alguns critérios 
de credenciamento do BNDES.
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323Gráfico 15 | Desembolso e participação do BNDES Finame*
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.
* Engloba os produtos BNDES Finame, BNDES Finame Agrícola e Finame Leasing.

Para entender um pouco melhor o papel do BNDES Finame, deve-se 
analisar sua estrutura tanto pela ótica da oferta quanto pela ótica da demanda. 
Essa análise deve, portanto, levar em conta os tipos de produtos de maior 
representatividade nos desembolsos e as atividades que mais demandam 
fi nanciamento.18 Isso permite não apenas entender como o BNDES Finame 
funciona, mas como se dá sua relação com a estrutura produtiva brasileira. 
Ainda que se procure criar formas de sinalização e incentivo por meio de 
taxas de juros, prazos, entre outros aspectos, é a forma como a economia se 
organiza, as suas atividades de maior destaque e dinâmica que, em última 
instância, determinam que tipos de produtos serão demandados e fi nanciados.

Sob esse olhar, é possível perceber que há uma concentração dos de-
sembolsos em poucos tipos de produtos. Os cinco tipos mais fi nanciados 
correspondem a parcela de 70% a 80% do total de desembolsos, enquanto os 
três principais, correspondem a algo entre 60% e 70% do total. Além dessa 
concentração, observa-se também que há certa rigidez em relação a esses 
tipos de produtos. No período de 2000 a 2012, apenas seis deles alternaram-
-se entre os mais fi nanciados, a saber “Caminhões e ônibus”, “Máquinas e 
equipamentos agrícolas”, “Equipamentos para terraplanagem e pavimentação”, 
“Tratores agrícolas”, “Carrocerias” e “Outras máquinas e equipamentos”.

18 Miguez e Zylberberg (2016) desenvolvem um estudo que pretende mapear as relações entre produtos 
fi nanciados e atividades demandantes do BNDES Finame aplicando-se a mesma estrutura das MAIs propos-
tas em Miguez et al. (2014), da qual derivam os números apresentados nesta seção sobre o BNDES Finame.
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Pelo lado da demanda, também há concentração em poucas atividades. 
As cinco atividades que mais demandaram fi nanciamentos somam participação 
entre 70% e 80% dos desembolsos, enquanto as três principais representam 
 al go entre 60% e 70% do total. As cinco atividades que mais utilizaram o BNDES 
Finame são “Transporte, armazenagem e correio”, “Agricultura, silvicultura, 
exploração fl orestal”, “Alimentos e bebidas”, “Construção” e “Comércio”.

Tabela 4 | Participação dos principais tipos de produtos nos desembolsos do 
BNDES Finame (anos selecionados)

Tipo de produto 2000
(%)

2004
(%)

2008
(%)

2012
(%)

Caminhões e ônibus 32,9 35,6 51,5 42,2
Máquinas e equipamentos agrícolas 14,5 20,7 7,7 13,5
Equipamentos terraplanagem e 
pavimentação

5,7 4,8 7,2 6,5

Tratores agrícolas 12,8 12,9 4,6 6,6
Carrocerias 3,0 4,6 6,9 6,3
Outras máquinas e equipamentos 8,4 4,7 4,2 3,9
Total 77,2 75,1 82,1 82,4

Fonte: Elaboração própria, com base em Miguez e Zylberberg (2016).

Tabela 5 | Participação das principais atividades nos desembolsos do BNDES Finame
(anos selecionados)

Tipo de produto 2000
(%)

2004
(%)

2008
(%)

2012
(%)

Transporte, armazenagem e correio 30,1 30,0 40,4 34,9
Agricultura, silvicultura, exp. fl orestal 26,1 34,5 10,7 15,5
Alimentos e bebidas 8,1 6,6 8,6 5,2
Comércio 5,2 6,7 9,5 12,7
Construção 6,0 3,4 9,4 8,9
Total 75,5 81,2 78,6 77,2

Fonte: Elaboração própria, com base em Miguez e Zylberberg (2016).

Naturalmente, existe uma relação entre os tipos de produtos fi nancia-
dos e as atividades que se fi nanciaram pelo BNDES Finame. Dado que 
“Caminhões e ônibus”, “Máquinas e equipamentos agrícolas” e “Tratores 
agrícolas” estão entre os produtos mais fi nanciados, espera-se que entre as 
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325atividades mais fi nanciadas fi gurem “Transporte, armazenagem e correio” 
e “Agricultura, silvicultura, exploração fl orestal”. Além disso, conforme 
o Gráfi co 7, relativo à MAI, observa-se que as atividades de “Transporte, 
armazenagem e correio” (A-09) e “Agropecuária” (A-01) estão entre as 
que mais investiram na última década. Logo, os dados relativos ao BNDES 
Finame refl etem uma característica da economia brasileira durante o período.

Como já mencionado, o BNDES Finame atua como supplier credit, fi nan-
ciando a produção e a comercialização de máquinas e equipamentos. Essa breve 
exposição demonstra que, em geral, a atuação do banco tem sido direcionada 
para a concessão de crédito aos demandantes de bens de capital, por meio de 
fi nanciamentos de longo prazo de planos de investimento. Por outro lado, sob a 
ótica da oferta de bens de capital, a atuação poderia ser fortalecida pela conces-
são de fi nanciamento a planos de investimento nas diversas cadeias produtivas 
associadas ao setor. Nesse sentido, foi criado, em outubro de 2014, o Programa 
BNDES de Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Bens de Capital (BNDES 
ProBK), que tem por objetivo contribuir para o aumento da competitividade e 
dos esforços de modernização do setor. Esse programa visa, primordialmente, 
a ampliação do acesso ao crédito, direto com o BNDES, às micro, pequenas 
e médias empresas, que compõe grande parte do segmento. Com isso, preten-
de-se atender a algumas características e particularidades do setor de bens de 
capital. O programa, portanto, viabiliza o apoio aos investimentos produtivos 
do setor, pelo lado da oferta de máquinas e equipamentos, e complementa o 
relevante papel histórico de apoio, pelo lado da demanda.19

Perspectivas
Um desenho conceitual de como se deu a estratégia brasileira de desen-

volvimento desde a década passada pode ser encontrado em Bielschowsky 
(2012) e Bielschowsky et al. (2014). Segundo os autores, o país se encontrou 
diante de três frentes de expansão movidas pela demanda e que também 
podem ser entendidas como três “motores do investimento”. Seriam eles: 
(i) o amplo mercado interno de consumo de massa; (ii) a forte demanda 
nacional e mundial pelos abundantes recursos naturais do país (indústria 
extrativa e agricultura); e (iii) os investimentos relacionados à expansão da 

19 O ProBK foi lançado recentemente e uma refl exão acerca do alcance e desempenho do programa 
será feita posteriormente. De qualquer modo, a própria redução da atividade econômica diminui, pro-
porcionalmente, o número de pleitos de fi nanciamento submetidos ao BNDES.
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infraestrutura (econômica e social, produtiva e residencial). Esse desenho 
se tornou mais claro a partir do relaxamento das restrições externas a que 
o Brasil se mostrou sujeito nas duas décadas anteriores, fi cando ainda mais 
nítido no período de maior crescimento. O miniciclo de crescimento ex-
perimentado pelo Brasil nos anos 2000, especialmente entre 2004 e 2008, 
seguiu um padrão setorial de crescimento que, via de regra, esteve associado 
a essas frentes de expansão do investimento.

Ainda segundo os autores, essas frentes poderiam se confi gurar nova-
mente como motores do investimento – mesmo que de forma relativamente 
lenta –, desde que apoiadas em políticas públicas adequadas e em um cres-
cimento econômico mais robusto. A hipótese aqui é de que, considerando 
as características estruturais da economia brasileira e as medidas de política 
adotadas até o momento, algumas dessas frentes ainda poderiam se mostrar 
relevantes, mesmo que em menor medida, com grande impacto sobre a 
demanda de bens de capital.

Em relação à frente que enfatiza o papel do consumo de massa, deve-se 
considerar que ela seria tanto mais forte quanto melhor fosse a distribuição 
da renda. Mesmo levando em conta a melhoria distributiva dos últimos anos, 
ainda há espaço para aprofundamentos. No entanto, tendo em vista o aumento 
do desemprego, bem como a piora nas condições de crédito ao consumidor 
e a elevação do endividamento das famílias, aparentemente esta frente não 
se constituirá como um motor do investimento em um futuro próximo.

Todavia, em relação às outras duas frentes, algumas perspectivas podem 
ser apontadas. Primeiramente, mesmo admitindo que a demanda por recursos 
naturais seria inferior à da década anterior, é razoável supor que o tamanho 
da demanda ainda será signifi cativo. Assim, a despeito de “superciclo de 
commodities” vivenciado no início dos anos 2000 ter se enfraquecido, e de as 
condições externas não serem mais excepcionalmente favoráveis, a demanda 
por recursos naturais ainda pode se manter relevante. Em particular, alguns 
segmentos têm um papel importante, como é o caso dos setores de petróleo 
e gás, agropecuária e celulose.

Adicionalmente, também parece adequada a suposição de que os investi-
mentos em infraestrutura poderiam representar uma frente de expansão, con-
siderando-se, principalmente, os leilões de geração e transmissão de energia 
e os investimentos previstos no Programa de Investimentos em Logística 
(PIL). Em relação ao último, porém, para que isso ocorra, o atual processo 
de ajuste fi scal precisaria ser revisto, reduzindo-se drasticamente o impacto 
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327dele sobre os orçamentos de investimento. Além disso, dada a magnitude 
dos empreendimentos e o intervalo de tempo entre uma rodada de con cessão 
e outra, bem como a difi culdade de se defi nirem as regras das concessões, 
deve-se enxergar com algum ceticismo a expectativa de que as concessões à 
iniciativa privada gerarão o impacto necessário à retomada do crescimento.

A Tabela 6 apresenta a contribuição dos quatro grandes setores da eco-
nomia para o crescimento da FBCF setorial entre os anos de 2001 e 2009. 
Analogamente ao que fi zemos para o crescimento do PIB, essa análise 
considera não apenas a taxa de crescimento do investimento de cada ativi-
dade, mas a pondera com o seu peso relativo na FBCF. A tabela mostra que 
“Agropecuária” é a categoria que menos contribui para a taxa de crescimento 
da FBCF, sendo que as outras três categorias possuem participação destacada. 
A “Indústria”, sobretudo a “Indústria extrativa”, no período 2001-2004, a 
“Indústria de transformação”, no período 2004-2008,20 e a “Administração 
pública” possuem um peso muito relevante na FBCF e representam boa parte 
de seu crescimento (ou queda) total. Já os “Serviços” apresentam um com-
portamento mais errático. Houve uma forte contribuição negativa em 2002, 
provocada pela queda generalizada dos investimentos no setor. Já nos biênios 
2004-2005 e 2007-2008, a recuperação, principalmente, dos investimentos 
da atividade “Transporte, armazenagem e correio” fez com que a contribui-
ção da categoria “Serviços” seja signifi cativa para o crescimento da FBCF.

Tabela 6 | Contribuição ao crescimento da FBCF dos grandes setores – 2001-2009

Ano Agropecuária
(%)

Indústria
(%)

Serviços
(%)

Administração 
pública (%)

Total
(%)

2001 0,1 0,2 (1,4) 1,6 0,4
2002 1,0 (3,4) (3,9) 1,2 (5,2)
2003 0,5 (2,2) 0,8 (3,7) (4,6)
2004 0,8 2,2 2,7 3,5 9,2
2005 (0,9) 1,1 2,2 1,2 3,6
2006 0,3 3,2 0,6 5,6 9,8
2007 1,5 6,5 4,4 0,9 13,3
2008 1,3 4,1 4,0 3,7 12,9
2009 (1,4) (5,2) 0,3 0,0 (6,3)

Fonte: Elaboração própria, com base em Miguez et al. (2014).

20 Deve-se destacar que a contribuição dessas duas atividades se deve a razões diferentes. No caso da 
“Indústria extrativa”, ela apresentou boas taxas de crescimento em sua FBCF. Já a “Indústria de trans-
formação” possui o maior peso dentro da categoria “Indústria”, apesar de crescer relativamente pouco.
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Dado o cenário macroeconômico de baixo crescimento, a aposta é na 
identifi cação de alguns nichos da indústria de bens de capital. Esses nichos 
estariam associados a setores onde se vislumbra algum dinamismo e em 
segmentos transversais, como o desenvolvimento e a incorporação da mi-
croeletrônica. A Tabela 7 apresenta a perspectiva de investimento de algumas 
atividades para os próximos anos.

Tabela 7 | Perspectivas de investimento

Setores R$ milhões de 2016 Variação (%)
2011-2014 2016-2019

Petróleo e gás 397.799 296.264 (25,5)
Extrativa mineral 100.905 26.511 (73,7)
Automotivo 80.347 57.295 (28,7)
Papel e celulose 28.109 25.559 (9,1)
Indústria química 26.012 19.542 (24,9)
Siderúrgico 26.221 9.627 (63,3)
Complexo eletrônico 25.675 23.600 (8,1)
Complexo industrial da saúde 14.365 13.902 (3,2)
Aeroespacial 8.862 14.022 58,2
Alimentos 61.424 46.095 (25,0)
Bebidas 20.590 19.900 (3,4)
Sucroenergético 44.110 5.224 (88,2)
Indústria 834.420 557.542 (33,2)
Elétrico 225.295 214.113 (5,0)
Telecomunicações 131.106 142.600 8,8
Saneamento 48.880 35.806 (26,7)
Resíduos sólidos 4.884 5.752 17,8
Mobilidade urbana 21.521 32.516 51,1
Rodovias 74.195 87.071 17,4
Ferrovias 30.617 32.904 7,5
Portos 20.476 15.505 (24,3)
Aeroportos 16.717 17.046 2,0
Infraestrutura 573.691 583.312 1,7
Total 1.408.112 1.140.854 (19,0)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.
Nota: Dados de fevereiro de 2016.

Setorial-42.indb   328Setorial-42.indb   328 26/08/2016   12:07:4226/08/2016   12:07:42



Bens de Capital

329É provável que segmentos da indústria de bens de capital associados 
à agricultura, energia, mobilidade urbana, papel e celulose, e petróleo 
e gás sejam benefi ciados pelas já citadas frentes. Para a maioria destes 
segmentos, a indústria brasileira já conta com uma base metal mecânica 
instalada. Contudo, como apontado ao longo do texto, existem algumas 
defi ciências em nossa cadeia associadas ao fato de que a base industrial 
é formada, em sua maioria, por empresas multinacionais. Essas corpo-
rações fazem parte de (ou comandam) cadeias globais de valor, o que 
tem implicações diretas e relevantes sobre as cadeias produtivas de bens 
de capital.

Na Tabela 7, é possível observar que algumas atividades se destacam em 
termos de perspectiva de investimento. Dentro da indústria, temos, por exem-
plo, o setor aeroespacial. Para esse, espera-se que uma parcela considerável 
das máquinas demandadas sejam máquinas-ferramentas, segmento com forte 
presença no Brasil, ainda que com destacada participação de importações. 
Na parte de infraestrutura, o indicativo também é positivo, de crescimento 
acima da média esperada para a economia como um todo, com destaque 
para as atividades ligadas às telecomunicações e à infraestrutura social. 
Em relação à última, vale ressaltar que os volumes previstos contemplam 
investimentos em metrôs, BRTs e VLTs, e representam valores expressi-
vos. A princípio, os investimentos seriam possibilitados, por exemplo, por 
medidas de descontingenciamento de recursos para os estados. Entretanto, 
deve-se ponderar, como já mencionado, que o processo de ajuste fi scal em 
curso afetará a capacidade de investimento público.

É importante que a análise da Tabela 7 esteja balizada não apenas pela 
ótica do crescimento, mas também pela consideração dos montantes que se 
pretende investir. Como os dados apresentados tratam de grandes investi-
mentos, mesmo que não representem um grande acréscimo em relação ao 
período anterior, implicam um aumento signifi cativo da demanda por novas 
máquinas e equipamentos. Podemos enquadrar nesses casos alguns setores 
como petróleo e gás, automotivo e alimentos.

Cumpre mencionar que o setor de petróleo e gás projeta um maior volume 
de investimentos, com participação da Petrobras, cujo plano de investimen-
tos fi gura entre os maiores do mundo. Mesmo diante do quadro atual de 
reduções ou postergações de investimentos, as perspectivas em longo prazo 
ainda apontam para um montante signifi cativo. O setor de petróleo e gás 
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representa mais da metade dos investimentos da indústria para o triênio, o 
que não pode ser menosprezado.

Justifi cam-se políticas específi cas para o desenvolvimento desse setor e 
alguns fatores explicam a existência de diversos segmentos da indústria de 
bens de capital no Brasil, tais como: a possibilidade de abastecer o mercado 
sul-americano, a relevância do mercado interno para a dinâmica do setor, os 
elevados custos de transporte e a necessidade de se estabelecer uma relação 
cliente-fornecedor próxima. Pode-se adicionar ainda que, dada a importância 
do investimento do ponto de vista macroeconômico, um setor de bens de 
capital fortalecido diminui as chances de o crescimento ser frustrado por 
uma restrição externa.

Mesmo nesse cenário, alguns desafi os ainda precisam ser superados. 
Apesar de as grandes montadoras de equipamentos se aproveitarem do 
tamanho do mercado brasileiro, e da escala propiciada por ele, muitas de-
las fabricam seus equipamentos a partir de componentes majoritariamente 
importados, com alguns poucos fornecedores locais, constituindo, por vezes, 
algo que pode ser chamado de “maquila” para dentro.21 Desse modo, gera-se 
na cadeia produtiva um problema estrutural de baixa e irregular escala de 
produção, o que impede a captura de ganhos de aprendizado decorrentes 
das economias de escala. Tal fato também difi culta o enfrentamento da con-
corrência dos importados pertencentes às cadeias dos grandes fornecedores 
de bens de capital.

Esse diagnóstico, específi co para o setor de bens de capital, anda em 
linha com um diagnóstico mais geral. Um dos grandes problemas do Brasil 
hoje, no que concerne às suas cadeias produtivas, não está na importação 
de bens fi nais, e sim na importação de partes e peças, além de outros bens 
intermediários. Essa situação revela uma enorme rigidez na pauta nacional 
de importações, bem como defi ciências estruturais da economia brasileira. 
No caso do setor de bens de capital, o defi cit na importação de componentes 
cresceu de modo contínuo durante quase toda a década passada, e continua 
seguindo esse movimento nos anos de 2010 em diante (vide Gráfi co 16).

21 Apesar de o BNDES exigir conteúdo local para fi nanciar máquinas e equipamentos, devem-se res-
saltar dois pontos: (i) a participação do BNDES no total do investimento – principalmente em alguns 
segmentos de fabricantes de máquinas e equipamentos – não é grande o sufi ciente para provocar um 
impacto generalizado sobre a cadeia de bens de capital; (ii) as empresas de maior porte, que operam 
por meio de cadeias globais de produção, tendem a cumprir os requisitos de nacionalização em parcela 
muito próxima do limite permitido.
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331Gráfico 16 | Componentes para a indústria de bens de capital (em US$ milhões)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Secex/MDIC.
Notas: (i) Exportações medidas em FOB e importações em CIF; (ii) foram utilizados os códigos da 
NCM, dos capítulos 84 a 90, cuja categoria de uso é “Bem intermediário”.

Nesse contexto, uma das principais difi culdades brasileiras é a elevada 
e persistente parcela de importações de bens intermediários e de TICs. 
Considerando a integração incompleta dos bens de capital de base mecânica 
com a indústria eletrônica e que essa integração deveria ser incentivada, na 
ausência de uma indústria nacional de TICs, isso pode vir a se tornar um 
problema em um novo ciclo de expansão de investimentos.

Conclusão
O presente trabalho procurou destacar a importância do setor de bens de 

capital e ressaltar sua conexão com o comportamento da economia como 
um todo. Aproveitando-se do método proposto por Miguez et al. (2014) 
para a desagregação da FBCF, foi possível identifi car em quais atividades o 
crescimento da FBCF foi mais pronunciado. Posteriormente, analisou-se 
o comportamento recente do setor de bens de capital e discutiu-se alguns 
aspectos da participação do BNDES nesse setor.

Como destacado ao longo do texto, buscou-se identifi car as principais 
oportunidades de expansão do setor de bens de capital, tendo em vista o ciclo 
recente de crescimento econômico. Em consonância com Bielschowsky (2012) 
e Bielschowsky et al. (2014), parece haver indícios de que essas oportunidades 
estariam relacionadas às frentes de expansão levantadas pelos autores.
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Não obstante o mau desempenho industrial, o setor de bens de capital 
apresenta certa estabilidade estrutural. Cabe enfatizar que, aparentemente, 
um problema maior reside na pauta das importações brasileiras de partes e 
peças, bem como de outros bens intermediários.22 As defi ciências da estru-
tura produtiva do país, associadas à forte presença de multinacionais que 
comandam ou fazem parte de cadeias globais de valor, geram uma série 
de implicações, como o baixo adensamento das cadeias produtivas, com 
impactos signifi cativos sobre a produtividade industrial e da economia.

Dessa forma, as perspectivas apontam para algo semelhante ao ocorrido 
no ciclo de expansão anterior, em que o nosso setor de bens de capital res-
pondeu de maneira positiva, trazendo, contudo, grande volume de importa-
ções de partes e peças. Tal fato aponta a necessidade de aprofundamento de 
políticas industriais que privilegiem o adensamento de cadeias produtivas e 
a internalização de atividades que contribuam para a modifi cação estrutural 
de nossa pauta de importados.
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