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A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP – desenvolveu, com base em re-

latório preparado pela Bain & Co., a presente Estratégia de Potencial Socioeconômico Pleno 

para o Brasil. O propósito deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento sustentado 

do país, tendo como premissa a combinação harmoniosa do crescimento econômico com 

os avanços sociais. A conjugação de uma série de políticas públicas que assegurem maior 

competitividade sistêmica, propiciando, em consequência, o fortalecimento de alguns setores 

mais dinâmicos e com perspectivas de investimentos expressivos, será a base das propostas 

aqui contidas.

O mundo vem passando por frequentes mudanças, com impactos significativos em nosso 

país; paralelamente, a sociedade brasileira demanda que seja alcançada um posição mais 

ambiciosa e destacada do Brasil no cenário econômico mundial. No cenário global, os prin-

cipais vetores das transformações são os seguintes: a paulatina prosperidade das nações 

asiáticas e o resultante boom de preços de commodities; a crise prolongada e o consequente 

baixo crescimento no centro da economia internacional (Estados Unidos, Europa e Japão); 

o recrudescimento do protecionismo, desencadeado pela retração dos mercados; e as novas 

tecnologias, particularmente as de telecomunicações.

Internamente, demos importantes passos: consolidação do controle da inflação; remoção das 

restrições externas à expansão do PIB; melhoria da solvência fiscal do governo; queda do de-

semprego; aumento do volume de crédito, após décadas de estagnação; políticas públicas de 

promoção social de amplo alcance; ascensão à classe C de 40 milhões de habitantes advin-

dos das classes D e E; e a descoberta do pré-sal, com potencial de reservas entre 50 bilhões e 

100 bilhões de barris de petróleo, o que converterá o país em um dos dez maiores produtores.

A experiência de países exitosos mostra a importância de se ter um “Projeto de Futuro” ca-

paz de orientar, em qualquer tempo, suas ações a curto, médio e longo prazos. Sem um plano 

que estabeleça metas e estratégias para seus objetivos, o destino do país dependerá apenas 

de ações motivadas por circunstâncias casuais e dificilmente a nação conquistará o melhor 

futuro que pode ser oferecido a seus cidadãos.

O Brasil pode — e deve! — aproveitar de modo eficaz as inúmeras oportunidades provenien-

tes das mudanças nas conjunturas local e mundial e retomar o processo de desenvolvimento 

perdido ao longo das últimas décadas. Para isso, são necessários um plano consistente e sua 

implantação, criando-se um ambiente adequado para acelerarmos o cumprimento de metas 

mais ambiciosas e estabelecermos condições propícias ao crescimento socioeconômico. 
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Este não é um plano que se encerra aqui. Sabemos que a elaboração de um projeto de país é 

uma tarefa de toda sociedade, sendo sua liderança função inalienável do governo brasileiro. 

A FIESP apenas defende a necessidade de sua elaboração e, por meio do presente docu-

mento, dá um primeiro passo, e se coloca à disposição para qualquer tarefa que venha a ser 

convocada. Trata-se da primeira proposta de um conjunto de ações que visa dobrar a renda 

per capita do país em 15 anos (de US$ 10.979, em 2014, para US$ 22.000, em 2029, medidos 

em paridade do poder de compra) e elevar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para 

o patamar de entrada das nações do primeiro mundo. Para a consecução desses objetivos, 

estimamos ser necessário que o PIB avance à taxa média de 5,3% a.a.

Sabemos que o sucesso nessa empreitada histórica resultará de nossa capacidade de incre-

mentar o investimento em capital físico, formar em maior escala recursos humanos qualifi-

cados e maximizar a Produtividade Total dos Fatores (PTF). Com base na premissa de que os 

países bem-sucedidos em dobrar o PIB em períodos inferiores a 20 anos o fizeram sempre 

sustentados por sua indústria de transformação, partimos da análise dos condicionantes 

macroeconômicos do aporte de capital em projetos produtivos, mapeamos os desafios e 

construímos um conjunto de proposições que levarão à multiplicação dos investimentos. Es-

tes devem saltar dos atuais 17,7% para uma taxa média de 23,7% do PIB no intervalo de 15 

anos. Neste incremento, o investimento público terá fundamental importância e será bene-

ficiado pela redução dos gastos com juros da dívida pública e por um programa de controle 

da expansão do gasto corrente.

Construídas as propostas para viabilizar esse aumento, passamos à análise dos setores com 

potencial para abrigá-lo e capitalizá-lo: construção civil e infraestrutura; agronegócio; petró-

leo e gás e indústria de transformação e seus subsetores. Tal diagnóstico foi pertinente para 

a definição das atividades a serem priorizadas pelas medidas de política. O critério foi o seu 

potencial de receber investimentos futuros compatíveis com a meta agregada e de gerar 

renda e demanda para as demais áreas, de maneira que estas também cresçam e contribuam 

para a expansão macroeconômica. 

A construção civil, que tem grande capacidade de atração de recursos e cria empregos de 

modo intensivo, é um dos setores destacados. Outro é o agronegócio, com alta competitivi-

dade internacional e imensa capacidade de contribuição para o ingresso de divisas. Dentre 

os seus subsetores, elegeram-se como prioritários, por seu porte e poder de crescimento nos 

próximos anos: grãos (complexo soja e milho); sucroalcooleiro; proteína animal (bovinos 
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para corte e leite, suínos e frangos); e fertilizantes. Na indústria de transformação, seleciona-

ram-se os ramos naval, automobilístico, químico, siderúrgico e bens de capital, além do setor 

de petróleo e gás.

Após análise conjuntural dessas cadeias e seus desafios, apresentamos um rol de ações para 

alavancar os investimentos em cada uma delas e o seu impacto em toda a economia nacio-

nal, de modo que cheguemos à meta agregada de aporte de recursos em atividades produti-

vas, estabelecendo um círculo virtuoso de desenvolvimento. É com o intuito de viabilizá-lo e 

contribuir para a formulação de estratégia focada na conquista de melhores padrões econô-

micos e sociais para o Brasil que a FIESP apresenta este trabalho.

Paulo Skaf

Presidente da FIESP
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A crise financeira internacional teve impacto negativo, levando à retração do PIB mundial 

entre 2008 e 2009, após cinco décadas de expansão ininterrupta. Em 2010 e 2011, houve 

uma tênue recuperação, mas a tendência é de um abrandamento, causado pelas incertezas 

em torno de algumas das principais economias, como a europeia, norte-americana e até 

mesmo a chinesa (Fig. 1).

Na Europa, prevê-se um período de baixo crescimento, com recessão na Grécia, Portugal, 

Espanha e Itália. Estes países veem-se forçados a aplicar políticas de austeridade, de modo 

a aliviar o déficit fiscal, bem como numa tentativa de evitar a inadimplência no serviço da 

dívida pública. 

Nos Estados Unidos, a retomada tem ficado aquém das expectativas e do necessário para 

reduzir o desemprego. O consumidor norte-americano continua excessivamente endividado 

e com baixa confiança. No entanto, em médio prazo, as perspectivas para o país são mais 

otimistas do que para a Europa, pois alguns setores já têm registrado dinâmicas que poderão 

impulsionar o nível de atividade como um todo.

A China encontra-se em momento de transição de um modelo voltado à exportação de bens 

manufaturados para um mais dirigido ao atendimento da demanda interna. Dada a relevân-

cia de seu mercado, as commodities e bens industriais poderão ser bastante impactados.

Dificuldade de recuperação 
do mercado consumidor dos 
EUA é a principal ameaça à 

demanda final mundial

Contágio da crise do Euro 
é a principal ameaça ao 

sistema financeiro
Crescentes tensões no Oriente 
Médio representam risco de 
abastecimento energético

O balanço das incertezas 
ainda será negativo, levando 
o mundo a crescer abaixo de 
seu pleno potencial

Fonte: Bain MTG Analysis, junho 2012

Os EUA apresentam as melhores perspectivas; a China 
tende a continuar seu crescimento, porém com mais 
instabilidade; e a Europa pode manter o Euro e passar 
de uma situação de crise para uma de baixo crescimento

Desaceleração chinesa 
é a principal ameaça à 

demanda de commodities 
e bens industriais

A curto prazo [1-2 anos] A médio prazo [3-5 anos]

 [Figura 1] PRINCIPAIS FATORES QUE AFETAM A RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA MUNDIAL
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Com as incertezas do cenário internacional, as nações mais ricas irão focar-se na resolução 

de seus problemas internos, o que levará a um arrefecimento do comércio exterior. Isso sig-

nifica que, para crescer, os países terão de se proteger das oscilações das grandes economias 

e, ao mesmo tempo, expandir e fortalecer o mercado interno e ter capacidade para atender à 

sua demanda. Nesse contexto, o Brasil, considerada a expressiva inclusão e ascensão socio-

econômica dos últimos anos, detém grande potencial para promover o aumento de seu PIB. 

Assim, não podemos abrir mão desse enorme patrimônio como mola propulsora do nosso 

desenvolvimento.
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ECONOMIA BRASILEIRA: 
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3.1. Desempenho recente da economia brasileira (2003-2010)

A economia brasileira tem sofrido importantes transformações, que a levaram à retomada do 

crescimento depois de duas décadas de avanços modestos. Analisando o período entre 2003 

e 2010, verificou-se uma evolução anual média do PIB de 4,4%, superior à das duas décadas 

anteriores. Essa retomada pode justificar-se pela combinação de três fatores principais: cená-

rio externo favorável, ambiente interno estável e ampliação do mercado doméstico.

3.1.1. CENÁRIO EXTERNO FAVORÁVEL

Entre 2004 e 2007, a economia mundial experimentou expansão média de 5% a.a., nível iné-

dito desde o período 1969-1973 (5,6% a.a.). Nos anos 2000, o forte crescimento dos países 

em desenvolvimento ampliou a demanda por commodities agrícolas e minerais, aumentando 

o preço internacional desses produtos e favorecendo os termos de troca do Brasil. 

Como resultado, nossas exportações aumentaram (em US$ correntes) consideravelmente 

entre 2003 e 2010 (em média, 15,6% a.a.). Os substantivos superávits comerciais (US$ 44,9 

bilhões, em 2005; US$ 46,4 bilhões, em 2006; e US$ 40 bilhões, em 2007) afastaram as res-

trições externas ao crescimento, permitiram acúmulo de reservas e foram decisivos para a 

redução do risco-país. 

As reservas passaram de US$ 39,4 bilhões, em 2003, para US$ 288,6 bilhões, em 2010. O 

risco-país, que havia atingido 2.341 pontos em julho de 2002, chegou, em outubro de 2010, 

a 175 pontos, indicando que o prêmio que o investidor internacional cobrava para carregar 

títulos brasileiros era menor do que 2% a.a., quando comparado aos papéis do governo 

norte-americano.

Baixo risco-país, excesso de liquidez no mercado internacional e juros internos elevados atraí- 

ram capitais de todo o mundo para o Brasil, como pode ser visto na Figura 2. A conta capital 

saiu de um saldo negativo de US$ 7,5 bilhões, em 2004, para um superávit de quase US$ 100 

bilhões, em 2010. A combinação desses fatores provocou o ingresso excessivo de dólares no 

Brasil, o que acarretou a valorização do real (Fig. 3).

ESTRATÉGIA DE POTENCIAL SOCIOECONÔMICO PLENO PARA O BRASIL
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3.1.2. AMBIENTE ECONÔMICO ESTÁVEL

Com a maior solidez e sustentabilidade das políticas fiscal e monetária, o Brasil consolidou, 

nos últimos anos, um ambiente macroeconômico mais estável e previsível. Isso gerou um 

aumento da confiança dos agentes econômicos.

Após sucessivos anos de superávit primário e crescimento do PIB, o País conseguiu reduzir a 

dívida pública, que passou de 60,3% do PIB, em 2003, para 39,2%, em 2010. A consequência 

foi a recuperação de sua credibilidade financeira.

No aspecto monetário, as metas de inflação foram alcançadas e convergiram para dentro da 

banda de tolerância definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A melhor situação 

fiscal, ao mesmo tempo, retroalimentou-se, e resultou na queda das taxas de juros reais, 
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 [Figura 3] BRASIL - TAXA DE CÂMBIO NOMINAL , 2002-2010 – R$/US$ 

Fonte: Banco Central do Brasil. Média Mensal. Elaboração: FIESP
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Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração: FIESP.
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permitindo ao Governo Federal a ampliação do investimento público (de 0,7% do PIB, em 

2006, para 1,2%, em 2010), principalmente por meio do Programa de Aceleração do Cresci-

mento (PAC). Tais avanços possibilitaram maior previsibilidade da economia e viabilizaram 

a expansão do crédito, que passou de 23,9% do PIB, em 2003, para 45,2% do PIB, em 2010.

3.1.3. AMPLIAÇÃO DO MERCADO DOMÉSTICO

A maior formalização da economia, devido à criação de 10,8 milhões de empregos entre 

2003 e 2010, o aumento do volume de crédito e a redução do desemprego (de 12%, em 

2003, para 7%, em 2010) resultaram em um aumento notável da demanda interna, ampliada 

ainda mais em consequência das seguintes políticas do Governo Federal: 

•	 Aumento real do salário mínimo, que cresceu 52,6%, entre 2003 e 2010, melhorando, 

principalmente, o rendimento de milhões de beneficiários da Seguridade Social.

•	 Programa Bolsa Família (PBF), que contempla 13,3 milhões de famílias, correspondendo a 

cerca de 50 milhões de pessoas.

•	 Reajuste salarial dos servidores federais, expansão em 53,6% real da folha de servidores 

entre 2003 e 2010.

As políticas públicas, juntamente com mecanismos de mercado, foram responsáveis pela 

migração de cerca de 40 milhões de brasileiros das classes D e E para a C, resultando em 

aumento generalizado de demanda de produtos e serviços.

3.1.4. ESGOTAMENTO DO MODELO DE CRESCIMENTO (2011-12)

Depois de avançar 7,5% em 2010, a economia brasileira parece ter perdido o ímpeto. Em 

2011, foram 2,7% e, em 2012, a expectativa é de apenas 1,4%. Em que pese o enorme esfor-

ço do Governo Federal, que vem adotando inúmeras medidas, o desempenho dos investimen-

tos não ocorre como o desejado e põe em risco a continuidade do crescimento.

Ademais, o aumento recente do consumo e as políticas inclusivas levaram o desemprego 

ao nível de 5%, tido como piso. Não há, portanto, espaço para reduções adicionais. Assim, 

a incorporação de trabalhadores desempregados à produção terá pouco a contribuir para 

a expansão econômica a curto prazo. Quanto ao crédito, há consenso de que ainda exista 

potencial para sua ampliação em proporção ao PIB, mas muito aquém do que ocorreu no 

período 2003-2010.

Outro fator limitante refere-se à política de aumento real do salário mínimo, que já está de-

finida por lei e premida pelo baixo crescimento do PIB. Por outro lado, o Programa Bolsa Fa-

mília já atingiu 13,3 milhões de lares, de maneira que há pouco espaço para seu incremento.

Contudo, o fator mais restritivo à sustentabilidade da expansão do PIB, em nosso presente 

modelo, é o excessivo custo de se produzir no Brasil. O problema agrava-se como redutor de 
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nossa competitividade ao se somar ao câmbio sobrevalorizado, onerando as indústrias e de-

sestimulando as vendas e os investimentos. Apesar de certa adequação recente, a proporção 

de R$ 2,00/US$ ainda é desfavorável às exportações e estimulante às importações.  

O conjunto de medidas adotado em 2008 e 2009, como desonerações setoriais e o aumento 

do gasto público, foi importante no estímulo à demanda e fez o Brasil passar pela crise de 

maneira bem-sucedida. Atualmente, apesar dos incansáveis esforços do Governo Federal, o 

aumento do consumo interno é atendido crescentemente por importações, resultando em 

baixo impacto positivo na produção nacional. A Figura 4 mostra como a contribuição do 

setor externo ao crescimento da economia brasileira tem sido persistentemente negativa 

desde 2006.

Com relação à competitividade, o Brasil está atrás de outros países emergentes, como China 

e Rússia, inclusive dos latino-americanos Chile e México. Tal problema, advindo do que se 

convencionou chamar de Custo Brasil, pode ser decomposto em quatro partes distintas:

1. Elevada carga tributária: quase 34% do PIB do Brasil, bastante superior às nações com 

as quais competimos (entre 20% e 25% do PIB).

2. Burocracia: o seu custo representa o montante de recursos que poderíamos poupar se os 

procedimentos se tornassem mais rápidos e práticos, reduzindo regulamentações excessivas. 

Estudo do Banco Mundial aponta o Brasil como campeão em gasto de tempo para pagamen-

to de impostos. São 2.600 horas anuais, em média, por empresa, ante 300 e 400 nos nossos 

concorrentes. Relatório da FIESP estima que o custo médio da burocracia no País esteja entre 

1,47% a 2,76% do PIB, isto é, entre R$ 46,3 bilhões e R$ 86,7 bilhões (valores de 2009).

 [Figura 4] BRASIL: CONTRIBUIÇÃO DO SETOR EXTERNO  
                      PARA O CRESCIMENTO DO PIB (em p.p.).
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3. Excessivos juros e spreads: Apesar dos sucessivos cortes da taxa básica de juros (Se-

lic), que alcançou 7,25% ao ano, em outubro de 2012, o juro real brasileiro ainda é muito 

elevado, classificado como o 4º maior do mundo (1,7% a.a.). O spread bancário, quando 

comparado com os de países que calculam com critério semelhante (Malásia, Chile, Itália ou 

Japão), foi 12,7 vezes superior em 2011. 

4. Infraestrutura defasada: este problema onera a produção e diminui a produtividade da 

economia (Fig. 5). 

  [Figura 5] RANKING DO FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL SOBRE A COMPETITIVIDADE  
                           DA INFRAESTRUTURA.

Fonte: The Global Competitiveness Report 2011-12
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O real foi uma das moedas que mais se valorizou face ao dólar norte-americano, o que tor-

nou as importações artificialmente mais baratas e encareceu o produto brasileiro (Fig. 6).

Todos os setores arcam com esses ônus adicionais (Custo Brasil e câmbio). Os produtores 

de bens non-tradables podem repassá-los aos preços, mas os de tradables não podem, por 

competirem internacionalmente. Isso reduz sua margem e, consequentemente, a capacidade 

de investir. Nesse cenário, conforme mostra a Figura 7, o investimento estagna e a expansão 

econômica futura fica comprometida.
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 [Figura 6] CÂMBIO REAL: EVOLUÇÃO EM RELAÇÃO AO DÓLAR AMERICANO.
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3.1.5. A INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NESSE CONTEXTO

O esgotamento do modelo de crescimento da economia brasileira assinalado no tópico an-

terior decorre, notadamente, dos impactos dos fatores sistêmicos: carga tributária elevada, 

juros e spread reais acima da média mundial, câmbio sobrevalorizado e infraestrutura defi-

ciente, burocracia, dentre outras causas. Todavia, os impactos desse ambiente são mais sen-

tidos pela indústria de transformação, já que ela atua em segmentos de produtos tradables, 

expostos à concorrência internacional.

Dentre os fatores que elevam o custo para produção e reduzem a competitividade da indús-

tria doméstica, destacam-se (Quadro 1):

1. Elevada carga tributária sobre a indústria: 59,8% do PIB setorial, representando em 

média 40,3% do preço industrial. Em 2010, a indústria de transformação respondeu por 

33,9% da arrecadação total de tributos, apesar de deter participação de 16,2% do PIB.

2. Juros e spread: o custo do capital de giro responde por 7,5% do preço dos produtos 

industrializados (2011).

3. Burocracia e complexidade no recolhimento de tributos: esse problema na indústria 

de transformação gera custo extra às empresas, que, segundo estudo realizado pela FIESP, 

representa 2,6% do preço dos produtos industriais.

   [Figura 7] CRESCIMENTO REAL DO INVESTIMENTO EM RELAÇÃO  
                         AO TRIMESTRE  ANTERIOR COM AJUSTE SAZONAL (EM %).

Fonte: IBGE.  
Elaboração: FIESP.
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4. Encargos trabalhistas elevados: são de 32,4% da folha de pagamentos, 11 pontos 

percentuais superiores à média de 34 países analisados pelo Bureau of Labor Statistics (BLS). 

Quando comparado apenas com nações em desenvolvimento, esse diferencial é ainda maior 

(Fig. 8).

5. Infraestrutura defasada: tais deficiências apresentam um custo extra às empresas da 

indústria de transformação, que, segundo estudo da FIESP, respondem por 1,8% do preço dos 

seus produtos.

6. Elevado custo de insumos industriais básicos: os preços do gás natural, entre outros,  

permanecem acima da média internacional.

 [Quadro 1] CUSTO BRASIL ASSUMIDO PELA INDÚSTRIA DOMÉSTICA.

1. Carga tributária  

na indústria  

de transformação

A carga tributária do setor é de 40,3% dos  

preços dos produtos. A indústria arrecada 

33,9% dos impostos, apesar de deter  

participação de 16,2% no PIB (2010).

2. Burocracia no pagamento  

de tributos

Custo da burocracia é igual a 2,6%  

dos preços industriais.

3. Encargos trabalhistas  

elevados sobre folha  

de pagamentos

Igual a 32,4% do total dos custos  

de mão de obra.

4. Custo do capital nos  

preços industriais

Custo do capital de giro responde por 7,5% do 

preço dos produtos industrializados (2011).

5. Infraestrutura deficiente

Custo das deficiências da infraestrutura  

logística é igual a 1,8% do preço  

dos produtos industriais.

6. Elevado custo de  

insumos industriais

O custo dos insumos básicos, como gás  

natural, entre outros, permanecem acima  

da média internacional.
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Os elementos descritos reduzem a margem do produto nacional que concorre com os estran-

geiros, diminuindo a capacidade de investimento em modernização, ampliação e Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), consequentemente, estagnando a economia.

No período de maior dinamismo do nível de atividade, a forte expansão do consumo das 

famílias foi absorvida com maior intensidade pela produção externa do que pela interna. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre janeiro de 2003 

e maio de 2012, o volume de vendas do comércio varejista brasileiro cresceu 109,6%, mas a 

produção da indústria de transformação doméstica avançou apenas 23,9%. O coeficiente de 

penetração do produto importado no consumo aparente doméstico dobrou de participação, 

passando de 10,5% em 2003  para 21,9% em 2011(Figs. 9 e 10).

[Figura 9] EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL E DO VOLUME DE VENDAS   
             DO COMÉRCIO VAREJISTA – JAN/03 A MAI/12 (NÚMERO ÍNDICE: JAN/03 = 100)
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Fonte: IBGE. Elaboração: FIESP.
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Logo, os efeitos do Custo Brasil, associados ao câmbio valorizado, retiram a competitividade 

dos produtos industriais nacionais frente aos importados; por conseguinte, o aproveitamento 

do mercado interno não está ocorrendo em sua plenitude pelas empresas brasileiras.

  [Figura 10] EVOLUÇÃO DO COEFICIENTE DE IMPORTAÇÃO NA INDÚSTRIA  
                          DE TRANSFORMAÇÃO.

Nota: M&E = máquinas e equipamentos 
Fonte: DEREX - FIESP
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Se esse ambiente desfavorável à produção industrial permanecer, projeta-se que a participa-

ção da indústria de transformação no PIB caia para 9,3% em 2029, nível incompatível com o 

desenvolvimento econômico e social almejado pela sociedade brasileira (Fig. 11).

  

 [Figura 11] BRASIL – PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NO PIB  
                        (EM % DO PIB).

PIB Trimestral IBGE, referente ao acumulado nos ultimos 4 trimestres anteriores ao 2º trimestre de 2012 
Nota: Série 1960-2008, com ajuste FIESP devido à alteração no Sistema de Contas Nacionais. 
Fonte:SCN/IBGE.(p) Projeção FEA/USP, Ribeirão Preto. Análise Bain.
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Este plano objetiva aumentar a taxa de crescimento do Brasil, fazendo com que o PIB per ca-

pita (medido em paridade de poder de compra) dobre dos estimados US$ 10.979, em 2014, 

para US$ 22.000, em 2029, além de elevar o IDH brasileiro, atingindo um patamar superior 

a 0,791 no mesmo ano, nível considerado como entrada para as economias desenvolvidas 

(Fig. 12).

O cumprimento dessas metas exige, no período de 2014 a 2029, um crescimento anual mé-

dio do PIB de 5,3% ou per capita, de 4,7%. Para efeito desse plano, as projeções iniciam-se a 

partir de 2014, pois temos o ano de 2013 como de ajuste do modelo de crescimento, em que 

serão adotadas as reformas necessárias para se alcançar a trajetória almejada.

Esse objetivo é bastante ambicioso, principalmente tendo em vista o desempenho da eco-

nomia nacional nas décadas mais recentes. Entre 2001 e 2010, o PIB per capita brasileiro 

cresceu a uma taxa média de 2,4% a.a.; na década de 1990, apenas 0,9% a.a., enquanto nos 

anos de 1980 houve retração de 0,5% a.a.

Por outro lado, conforme a Figura 13, nas décadas de 1960 e 1970, o crescimento do PIB per 

capita correspondeu a um patamar semelhante ao almejado por este projeto. Isso ocorreu 

devido à forte expansão industrial, associada ao processo de urbanização e aos investimen-

tos em infraestrutura. Embora as realidades sejam bastante distintas, alguns dos elementos 

econômicos presentes naquela ocasião podem servir de inspiração para o salto de desenvol-

vimento que pretendemos para o País nas próximas duas décadas, tais como a recuperação 

do papel dos investimentos em infraestrutura como promotores de crescimento, a reindus-

trialização e os ganhos de produtividade.

 [Figura 12] OBJETIVOS SOCIOECONÔMICOS PARA O BRASIL.
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Fonte: Banco Mundial, ONU, IBGE, análise Bain.

PIB per capita  
(US$ 2005, ajuste PPC)

Nível de entrada 
das economias 
desenvolvidas 
(IDH=0,791)

Brasil 2000
Brasil 2010

Brasil
2029

R2=0,8903

Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), 2010

PIB per capita, 
2010 (US$ 2008, 

ajuste PPC)

Para atingir este 
patamar, o PIB brasileiro 

deve crescer em média 
5,3% a.a. até 2029    

1999 2014E 2029 30.0000 60.000 90.000

7.692

10.979

22.000



31

ESTRATÉGIA DE POTENCIAL SOCIOECONÔMICO PLENO PARA O BRASIL

2014-2029

4,7%
Meta do 
projeto

A história de outros países, sobretudo asiáticos, mostra ser possível duplicar a renda per 

capita em período igual ou inferior a 15 anos, partindo de nível de renda semelhante ao da 

realidade atual do Brasil (Fig. 14).

 [Figura 13] TAXA HISTÓRICA DE CRESCIMENTO DO PIB PER CAPITA BRASILEIRO (% a.a.).
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 [Figura 14] EXEMPLOS DE PAÍSES QUE DOBRARAM O PIB PER CAPITA EM MENOS  
                         DE 15 ANOS, PARTINDO DE PATAMAR PRÓXIMO AO DO BRASIL ATUAL.
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A Coreia do Sul conseguiu, em 14 anos, atingir PIB per capita superior a US$ 20.000, num 

processo iniciado sobre uma base inferior a US$ 10.000. Taiwan e Japão dobraram seu PIB 

per capita, respectivamente, em 12 e 14 anos. A expectativa para a Malásia é que seu PIB per 

capita supere US$ 20.000 em 2014, fazendo com que tenha dobrado em 15 anos.

Ao se comparar a trajetória de crescimento de diversos países, partindo do mesmo nível de 

renda per capita atual do Brasil, observam-se dois fatores em comum nos que mais rapida-

mente dobraram seu PIB per capita (Fig. 15):

•	 Taxa de investimento elevada, superior a 30% do PIB.

•	 Elevada participação da indústria de transformação no PIB, de pelo menos 25%.

A presença de somente um desses fatores não foi suficiente, como é o caso de Alemanha, 

Itália, Holanda e Estados Unidos, que demoraram entre 20 e 25 anos para dobrar o PIB per 

capita, tendo elevada participação da indústria de transformação, mas taxa de investimento 

inferior a 25% do PIB. Austrália, Canadá e Reino Unido demoraram mais de 25 anos para 

dobrar o PIB per capita. Porém, sua situação foi inversa, pois tiveram taxas elevadas de in-

vestimento com baixa participação da indústria de transformação.

No caso do Brasil, estima-se que os investimentos necessários sejam menores (23,7%, em 

média, e 25%, no fim do período), pois há grande potencial de ganhos de produtividade, re-

lacionado à remoção de gargalos de infraestrutura, e de capital humano, ligado ao aumento 

de escolaridade e qualificação de mão de obra. Em relação à indústria de transformação, 

estima-se que a  participação ficará em torno de 17%.

 [Figura 15] INFLUÊNCIA DA TAXA DE INVESTIMENTO E DA PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA  
                             DE TRANSFORMAÇÃO NO PIB NO NÚMERO DE ANOS NECESSÁRIOS PARA SE  
                             DOBRAR O PIB PER CAPITA DE US$10 MIL PARA US$20 MIL.

35%

30%

25%

20%

15%

15% 20% 25% 30%

Apenas países com mais de 10 milhões de habitantes*

Participação da Indústria de transformação no PIB no ano em 
que o PIB per capita chegou a US$ 20 mil per capita (PPC)

* Exceto Singapura / Dados não disponíveis para Taiwan, França e Bélgica
Fonte:  Banco Mundial, Pen World Table, Gapminder, USA-BEA. Análise Bain

Habitantes
(2010)

Taxa de investimento média no período em que o PIB 
passou de US$ 10 mil para US$ 20 mil per capita (PPC)

> 25 anos para dobrar o PIB per capita
Entre  20 e 25 anos para dobrar o PIB per capita
< 20 anos para dobrar o PIB per capitaAustrália

Portugal

Grécia

Arábia 
Saudita

Brasil Espanha

Canadá

Holanda

Reino 
Unido EUA

Itália

Singapura

50M

Coréia 
do Sul Japão

Malásia

Alemanha



33

ESTRATÉGIA DE POTENCIAL SOCIOECONÔMICO PLENO PARA O BRASIL

O desafio proposto neste projeto é significativo e, conforme pode ser visto na Figura 14, 

poucas nações conseguiram realizá-lo num período de tempo igual ou inferior a 15 anos. De 

fato, a superação dos obstáculos requer sucessivas e necessárias transformações estruturais, 

as quais podem conduzir o Brasil a um crescimento sustentado compatível com a visão e os 

objetivos propostos.

Como já salientado, apenas um grupo muito restrito de países foi bem-sucedido em termos 

de crescimento nos moldes propostos por este projeto. Dentre eles, destacam-se Japão e 

Coreia do Sul. O que existe em comum nesses países é a implementação de ações de longo 

prazo, com ênfase na política industrial. Trata-se de vincular componentes de competitivida-

de sistêmica (juros, taxa de câmbio, tributos, tarifas, educação e infraestrutura, dentre outros) 

com a visão de futuro que se pretende. Além disso, são priorizados setores produtivos, com 

base na importância estratégica que terão para o crescimento futuro.

O Brasil, a exemplo destes países, já possuiu projeto de desenvolvimento de longo prazo e 

políticas industriais verticais. No entanto, a instabilidade macroeconômica dos anos 1980 e 

1990 levou nosso Estado a priorizar políticas de curto prazo.

Mais recentemente, uma série de planos tem sido anunciada: Política Industrial (industrial, 

tecnológica e de comércio exterior – PITCE); Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP); 

Plano Brasil Maior; Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); Plano Nacional de Edu-

cação; e Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI). No entanto, diante 

dos desafios já apresentados, é preciso ir além, garantindo isonomia competitiva ante nossos 

concorrentes internacionais e a recuperação do dinamismo da indústria, de modo a ampliar 

seu potencial de expansão e sustentar elevadas taxas de desempenho econômico por perío- 

dos mais longos.





5 
CONDICIONANTES 

PARA A REALIZAÇÃO
DAS METAS
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A trajetória de crescimento de uma economia depende fundamentalmente de quatro fatores: 

acumulação de capital físico determinado pela taxa de investimento; capital humano da 

população; demografia; e produtividade total dos fatores (PTF).

Considerando-se que a meta deste trabalho é bastante ousada, pois almeja dobrar o PIB per 

capita no período 2014-2029, num cenário em que o fator demográfico já está determinado, 

seu cumprimento com sucesso dependerá fundamentalmente de ações coordenadas que 

ampliem tanto o investimento quanto o capital humano e a produtividade da economia. 

Nesse contexto, a indústria de transformação é fundamental para a sustentação do modelo, 

por diversos fatores, destacando-se algumas de suas peculiaridades: ser forte indutora do 

investimento produtivo; ser portadora e difusora da inovação tecnológica, que aumenta a 

produtividade total da economia; ter elevados efeitos multiplicadores nas demais cadeias; 

e ser formadora de mão de obra qualificada, o que se reflete em maior valor agregado do 

trabalho e, consequentemente, em melhores salários.

A seguir, detalhamos os componentes condicionantes para a meta estabelecida (Fig. 16). 

 

 [Figura 16] DECOMPOSIÇÃO DOS FATORES DE CRESCIMENTO DO PIB  
                         NOS ÚLTIMOS 15 ANOS E OS OBJETIVOS DO PROJETO (% a.a.).
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(Cresc. da PEA)

Histórico

1995-2010

Objetivo

2014-2029

Aumentar taxa 
de FBCF média 
de 17,6% para 
23,7% do PIB
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na população 
entre 20 e 34 
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expansão 
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2,3% a.a.

Crescimento 
da população 

de 0,55% 
+ bônus 

demográfico 
de 0,35%

*PTF = Produtividade Total dos Fatores  
Fonte: Análise Bain e equipe FEA-RP/USP
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5.1. Capital humano

O capital humano corresponde aos conhecimentos e às habilidades dos indivíduos. O seu 

acúmulo faz com que o trabalhador torne-se mais produtivo e viabiliza a inovação e a incor-

poração de tecnologias mais modernas, contribuindo para o aumento da produtividade total 

da economia. Para viabilizá-lo, são necessários investimentos em educação, programas de 

treinamento e qualificação profissional e melhoria da qualidade das escolas, dentre outros 

fatores.

O capital humano brasileiro deverá crescer à taxa média de 1,4% a.a. entre 2014 e 2029. 

Para isso, é preciso elevar o tempo médio de escolaridade da força de trabalho, com idade 

entre 20 e 34 anos, de 9,1 para 12,3 anos, até 2029 (Tabela 1).

Esse avanço é compatível com as metas de expansão da quantidade e da qualidade do ensino 

estipuladas no Plano Nacional de Educação (PNE). Portanto, é algo perfeitamente exequível.

        [Tabela 1] AVANÇO DA ESCOLARIDADE DAS FAIXAS DE ENSINO DA POPULAÇÃO 

                        ENTRE 20-64 ANOS.

Fonte: Elaboração própria, a partir das metas do PNE e do presente trabalho.

5.2. Produtividade

Ampliar a taxa de expansão da produtividade total dos fatores (PTF) da economia para 2,3% 

a.a. será fundamental, uma vez que unicamente esse item responde por mais de 40% do 

crescimento almejado. Esse objetivo é factível por, pelo menos, três razões:

1. Entre 1961 e 1980, a taxa média de elevação da PTF foi de 2,59%, ou seja, o País já alcan-

çou um patamar mais elevado durante um período ainda maior de tempo.

2. Outras nações que apresentaram elevadas taxas de crescimento econômico atingiram 

níveis de crescimento da PTF bem superiores a 2,3% a.a., como o Japão (3,44% a.a. entre 

1966-1980) e a Alemanha (3,47% entre 1957 e 1977).

Ano

Anos de escolaridade 
(com metas do PNE)

Anos de escolaridade 
(com metas do projeto)

20-24 25-29 30-34 20-64 20-24 25-29 30-34 20-64

2009 9.55 9.39 8.52 8.06 9.55 9.39 8.52 8.06

2015 10.26 10.33 9.58 8.69 10.23 10.29 9.49 8.66

2029 12.12 12.88 12.60 10.54 12.01 12.73 12.18 10.39
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3. Existe uma série de gargalos na economia brasileira, que, uma vez removida, provocará 

impactos significativos no avanço da PTF: excesso de burocracia, que demanda tempo e alo-

cação de recursos em atividades não produtivas; e sistema tributário complexo e ineficiente, 

que prejudica as cadeias produtivas com maior número de etapas de produção, as quais 

geram produtos de maior valor agregado e com maior potencial tecnológico. Adicionalmente, 

destaca-se que o investimento em infraestrutura tem influência relevante na PTF, como pode 

ser visto na Figura 17.

4. Inovação tecnológica: a melhoria do ambiente de negócios propiciará aumento dos gas-

tos de inovação das empresas, o que trará impactos positivos sobre a PTF.

Desse modo, esses gargalos precisam ser considerados e investimentos devem ser realizados 

para mitigar seus efeitos.

5.3. Investimento

Estima-se ser necessário elevar a taxa de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) para 25% 

do PIB até 2029, mantendo média de 23,7% ao longo de todo o período, entre os anos de 

2014 e 2029.  

Isso representa acréscimo de 6 p.p. em relação à FBCF de 17,7% do PIB alcançada na última 

década. Comparado com um horizonte temporal maior, isso significa retornar a patamares de 

investimento semelhantes aos vigentes na década de 1970 (média de 23% do PIB). 

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

1970 - 1980 1981 - 1989 1990 - 2000

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e de Ricardo 
Bielschowsky – organizador – Investimentos e Reformas no Brasil: indústria e infraestrutura nos anos 1990 – IPEA, 2002.

 [Figura 17] BRASIL – INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA/PIB E VARIAÇÃO DA PTF.
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Esse aumento depende fundamentalmente da elevação do investimento do setor público, 

que se situou acima de 5% do PIB nos anos de 1970, quando o País estava investindo pesa-

damente em capacidade produtiva da indústria de bens intermediários e em infraestrutura.

Recentemente, o setor público tem investido aproximadamente 2,5% do PIB. O processo de 

redução permanente das taxas de juros abrirá espaço para a ampliação do investimento da 

União. A questão que se coloca é como conciliar tamanha elevação do investimento público 

sem, no entanto, elevar a carga tributária e sem reduzir gastos em áreas prioritárias como 

saúde e educação.

Acreditamos que isso seja possível (Fig. 18). Uma parte da solução virá do processo de redução 

permanente das taxas de juros. Em 2009, o país gastou 5,3% do PIB com pagamento de juros. 

Considerando-se uma convergência da taxa básica para a média internacional (2% a.a. real), 

o país passará a gastar em 2029 1,8% do PIB, uma redução dos gastos com juros de 3,4 p.p.

Em relação aos gastos correntes, exceto saúde e educação, consideramos que cresçam a uma 

taxa de 50% do crescimento do PIB a partir de 2015. Com essa medida, eles passariam de 

11,7% para 9,2% do PIB no período 2009 a 2029, mas cresceriam em termos reais 104,3%, 

ou 3,6% ao ano. Por outro lado, os gastos com saúde e educação passariam de 10,7% do 

PIB em 2009 para 11,5% do PIB em 2029, em linha com os países com o mesmo grau de 

desenvolvimento. Isso representa um crescimento real total de 179,3%, ou 5,3% ao ano. O 

resultado final para o gasto público líquido é uma redução em 2029 de 1,7 p.p.
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 [Figura 18] CENÁRIO 2014-2029 PARA AS CONTAS PÚBLICAS COMO PERCENTUAL DO PIB.
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Medidas adicionais, que restrinjam a taxa de crescimento dos gastos com previdência, como 

o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição, permitirão um crescimento con-

trolado desses gastos, que sairão de 11,1% em 2009 para 11,8% em 2029, elevação de 0,7 

p.p. do PIB.

O controle da expansão dos gastos permitirá a redução da receita tributária decorrente das 

desonerações setoriais para estímulo do investimento, sem comprometer, no entanto, a ma-

nutenção do equilíbrio das contas públicas.

Com essas premissas é possível conciliar elevação do investimento público, elevação dos 

gastos em saúde, educação e desonerações de setores analisados neste projeto.

5.4. A importância da Indústria

No Brasil, os curtos períodos de aceleração do nível de atividade desde os anos 1980 coin-

cidem justamente com os momentos de melhor desempenho da indústria (1984/1986; 

1993/1995 e pós-2004). Analisando-se a performance econômica ao longo da última déca-

da, verifica-se que os anos em que ocorreu o melhor desempenho foram aqueles em que a 

manufatura teve maior crescimento (Fig. 19), coincidindo com as fases de incremento das 

taxas de investimento e da produtividade.

Uma indústria de transformação mais competitiva e dinâmica potencializa o avanço da pro-

dutividade, do investimento e do capital humano. Isso acontece por um conjunto de atributos 

do setor, apresentados a seguir.
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 [Figura 19] EVOLUÇÃO DO PIB E DO PIB DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO,  
                        1948/2011 (% a.a.).
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Indutora de investimentos

A indústria de transformação é uma indutora fundamental para a expansão do investimento 

produtivo, na medida em que é um dos setores mais intensivos em capital.

Apesar da perda de participação no PIB, segue como importante executora de investimentos 

na economia brasileira. Dados da Matriz de Absorção de Investimentos 1, versão mais atual 

disponível para 2005, mostram que a indústria realizou 21,4% da FBCF total e 30,4% da 

FBCF em máquinas e equipamentos. Como setor econômico, é a maior investidora da econo-

mia brasileira, ficando atrás apenas de ramos institucionais, como famílias e administração 

pública (Tabelas 2 e 3).

Acrescente-se que, ao isolarmos a FBCF em máquinas e equipamentos, a indústria de trans-

formação é o setor mais relevante, representando mais de 30% dos investimentos deman-

dados em 2005. Nesse sentido, atingir a meta de ampliar os investimentos produtivos para 

23,7% do PIB entre 2014 e 2029 passa, inequivocamente, por dinamizar setores da manu-

fatura capazes de contribuir mais fortemente para o fomento almejado nos investimentos.

      [Tabela 2] COMPOSIÇÃO DA FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO (FBCF) 
                       NO BRASIL POR SETOR DEMANDANTE.

 1 Notas metodológicas: Ver Freitas, F. (coord.) 2009. Matriz de Absorção de Investimento e Análise de Impactos  
    Econômicos.  Rio de Janeiro: UFRJ, Instituto de Economia, 2008/2009. 226 p. Relatório integrante da pesquisa.

Agregados/Setores FBCF Total
FBCF em máquinas  

e equipamentos

R$ % R$ %

Setores institucionais* 122,173 38.9% 10,828 8.5%

Indústria de Transformação 67,236 21.4% 38,877 30.4%

Demais serviços 41,855 13.3% 24,487 19.1%

Indústria Extrativa 27,969 8.9% 21,402 16.7%

Transporte, armazenagem e correio 20,987 6.7% 15,559 12.2%

Agropecuária 19,434 6.2% 8,557 6.7%

Eletricidade, água, esgoto e gás 8,690 2.8% 4,162 3.3%

Construção Civil 6,020 1.9% 4,076 3.2%

Total 314,365 100% 127,946 100%

* (ADM. Pública, Famílias)
Nota: Máquinas e Equipamentos correspondem a CNAE 1.0 do grupo 28 ao 36.   
Fonte: Matriz de Absorção de Investimentos do Projeto PIB (UFRJ/UNICAMP/BNDES).
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Ademais, como produtora de máquinas, equipamentos, instalações mecânicas e elétricas, a 

indústria de transformação oferta boa parte dos “bens de investimento” da economia. Entre 

2005 e 2009, foi a origem de, em média, 55,1% de toda a FBCF realizada pela economia 

nacional. Logo, uma manufatura dinâmica e competitiva é capaz de engendrar um círculo 

virtuoso, no qual a demanda por investimentos da economia em geral incentiva a maior 

oferta doméstica de bens de capital, que, por sua vez, gera novos investimentos produtivos.

[Tabela 3] COMPOSIÇÃO DA FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO NO BRASIL 

             POR SETOR OFERTANTE.

Desenvolvedora de capital humano

Dentre os maiores setores de atividade, a indústria de transformação é o que mais recompen-

sa com aumentos de salários o aumento do grau de escolaridade. O salário real nos níveis 

superiores de escolaridade é mais elevado na manufatura, se comparado com o setor de 

serviços (com ou sem comércio) e a agropecuária (Fig. 20).

 
2005 2006 2007 2008 2009 Média 

(2005-2009)

Indústria de transformação 52.7% 54.3% 56.9% 59.2% 52.6% 55.1%

Construção civil 42.3% 40.4% 38.3% 36.3% 42.3% 39.9%

Outros 5.0% 5.3% 4.8% 4.5% 5.1% 4.9%

FBCF total  
(valores correntes em bilhões de R$)

 342.2  389.3  464.1  579.5  585.3 -

Fonte: Contas Nacionais Anuais do IBGE.
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 [Figura 20] DIFERENÇA ENTRE O SALÁRIO MÉDIO DA ECONOMIA E DOS SETORES  
                             SELECIONADOS (2010).

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: FIESP.
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Além disso, a atividade industrial emprega pessoas com maior grau de formalização, o que 

implica respeito a direitos sociais e previdenciários. Nesses termos, pode-se afirmar que a 

qualidade do emprego oferecido pelo setor é superior à de alguns outros ramos e à situação 

de subocupação.

Mais produtiva

A indústria de transformação é, ainda, capaz de agregar alto valor por trabalhador, em especial 

nos países emergentes em trajetória de desenvolvimento semelhante à do Brasil. Enquanto o 

valor adicionado médio por trabalhador para o conjunto da economia brasileira é de R$ 37,8 

mil, na indústria de transformação é de, em média, R$ 49,6 mil, ou 31,3% superior 2.

A dinâmica de crescimento da PTF é proporcional à participação da indústria de transfor-

mação no PIB, ou seja, elevações ou quedas na PTF tendem a ser em parte explicadas pelas 

elevações ou quedas da participação da indústria de transformação no PIB (Fig. 21).

Difusora de inovações tecnológicas

É a principal origem das atividades de invenção, inovação e difusão de novas tecnologias, as 

quais sustentam aumentos contínuos de produtividade por toda a economia.
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  [Figura 21] RELAÇÃO ENTRE A PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO  
                              NO PIB E A EVOLUÇÃO DA PTF.

Fonte: BGE, equipe FEA-RP/USP
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2 Fonte: Contas Nacionais/IBGE, 2009, a preços de 2011, deflacionados por IPCA/IBGE.
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No Brasil, cerca de metade da P&D origina-se do setor público. A outra metade vem do setor 

privado, no qual a manufatura tem sido a principal responsável pela inovação tecnológica. 

Segundo a última edição da PINTEC/IBGE (publicada em 2010, com base em dados de 2008), 

o setor realizou 70,5% (ou R$ 12,4 bilhões) de todos os gastos com P&D da iniciativa privada 

e 80,3% (ou R$ 43,4 bilhões) dos gastos com “atividades inovativas”.

Em suma, a importância da indústria de transformação para o processo inovativo revela sua 

centralidade como originadora e difusora de inovações tecnológicas, que garantem a longo 

prazo crescimentos de produtividade para a economia como um todo.

Multiplicadora do crescimento

Num país populoso como o Brasil, com alto potencial de aumento de renda e expansão da 

classe média nas próximas décadas, a indústria de transformação será indispensável para 

atender à crescente demanda doméstica por bens manufaturados, potencializando seu efeito 

sobre o emprego e a renda.

Por suas características, é o setor da economia com a maior capacidade multiplicadora. O 

“multiplicador da produção” da indústria de transformação brasileira é 2,22. Isto é, um au-

mento de R$ 1,00 nas suas vendas gera acréscimo de R$ 2,22 na produção total da econo-

mia. Portanto, movimentos de expansão da manufatura afetam de modo relevante o nível 

de atividade. Esse efeito é superior ao de qualquer outro ramo, cujos multiplicadores não 

ultrapassam 1,9.

Dessa forma, viabilizar uma expansão sustentada mais acelerada do PIB brasileiro, como é a 

meta deste projeto, depende de uma indústria de transformação que atue como locomotiva 

do crescimento, imprimindo uma velocidade que “arraste” os demais setores.

Com base nas evidências elencadas, fica claro não somente a grande capacidade da manu-

fatura de influenciar positivamente os fatores determinantes do crescimento econômico em 

longo prazo – produtividade, investimento e capital humano –, bem como seu papel central 

como vetor de crescimento, capaz de traduzir o maior ativo econômico brasileiro, que é o 

mercado interno, na forma de maior produção, emprego e renda.

ESTRATÉGIA DE POTENCIAL SOCIOECONÔMICO PLENO PARA O BRASIL
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Conforme discutido, países que mais rapidamente dobraram o PIB per capita tiveram níveis 

de participação do investimento na economia relativamente elevados. Por isso, foram identi-

ficados setores com condições mais propícias de atuarem como catalisadores de um ciclo de 

investimentos no Brasil.

De acordo com esse critério, alguns setores da indústria de transformação, bem como outros 

ramos de atividade, foram avaliados do ponto de vista do potencial gerador de investimento 

no período do projeto (Fig. 22). Levaram-se em consideração três critérios na seleção dos 

setores:

•	 Potencial econômico: materializado por um cenário de demanda, interna ou externa, favo-

rável nas próximas décadas;

•	 Potencial competitivo: posição competitiva atual ou potencial, levando-se em conta a pos-

sibilidade de remoção de determinados entraves para seu desenvolvimento;

•	 Impacto socioeconômico: capacidade de geração de investimentos e emprego, tanto no 

setor propriamente dito quanto em sua cadeia produtiva.

 [Figura 22] CRITÉRIOS ADOTADOS PARA PRIORIZAÇÃO DOS SETORES.
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Com base nesses critérios, foram elencados doze setores 3, preliminarmente agrupados em 

duas categorias:

1. Setores vetores, considerados potenciais catalisadores do novo ciclo de investimentos 

pretendido pelo projeto;

2. Setores dinamizados, os quais, pela posição relevante detida nas cadeias produtivas 

dos setores vetores, deverão cumprir papel importante na viabilização e potencialização dos 

investimentos pretendidos.

A relevância das atividades priorizadas pode ser observada do ponto de vista do investimen-

to, valor adicionado e emprego. Os doze setores selecionados respondem por 62% dos inves-

timentos, 26% do PIB e 19% do emprego total. Dentre eles, somente os setores priorizados 

da manufatura representam 68% do PIB da indústria de transformação (Fig. 23).

 [Figura 23] REPRESENTATIVIDADE DAS CADEIAS SELECIONADAS:  
                             INVESTIMENTOS, PIB E EMPREGO.

*Abrange todos os setores estudados, exceto Construção Civil
**Investimento calculado com base na matriz de absorção do Projeto PIB
Fonte: SCN-IBGE, Projeto PIB (UFRJ/UNICAMP). Análise Bain

Investimento**

100%

PIB EmpregoPIB Indústria de 
transformação*

62%

26%

68%

19%

81%38% 74% 32% Cadeias analisadas:

-Construção civil

-Infraestrutura 
(transportes, energia, 
telecomunicações, etc)

-Agronegócio

- Indústria 

Demais Cadeias

3 Petróleo e gás; naval; bens de capital; automobilística; siderurgia; química; açúcar e etanol; proteínas animais; com-
plexo grãos; fertilizantes; construção imobiliária e infraestrutura.
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É importante salientar que a dinamização desses setores gerará efeitos indiretos nos demais 

ramos da indústria de transformação, tais como alimentos e bebidas, confecção, artigos de 

borracha e plástico e móveis, dentre outros, bem como nas demais atividades da economia, 

como o comércio, serviços financeiros e de informação, educação e saúde.

Em suma, levar os setores priorizados classificados como vetores e dinamizados a seu pleno 

potencial de desenvolvimento – tanto aqueles predominantemente orientados ao mercado 

externo, quanto os focados, sobretudo, na demanda local – gerará externalidades positivas 

diretas para outros ramos produtivos e indiretas para o conjunto da economia (Figs. 24 e 25).

 CONTEXTO
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 [Figura 24] IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS PARA OS SETORES PRIORIZADOS.

1. AMPLIAR A GERAÇÃO DE EXTERNALIDADES POSITIVAS NA ECONOMIA DOMÉSTICA

2. APROVEITAR ESCALA LOCAL PARA VIABILIZAR EMPRESAS COM COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL
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6.1. Potencial econômico dos setores priorizados e efeitos

Como indicado, o projeto estabelece metas de desempenho socioeconômico referentes ao 

período de 2014 a 2029. Em função disso, os resultados quanto ao potencial representado 

pelos setores priorizados foram anualizados, representando a média aritmética dos quinze 

anos cobertos pelo projeto. Os valores apresentados são a preços constantes de 2011, isto é, 

por simplificação, considera-se inflação nula no período.

A metodologia de cadeias produtivas exposta também se aplica aos dados de potencial 

socioeconômico que se seguem. Por conseguinte, as importâncias mencionadas quanto a 

investimentos, crescimento econômico e emprego dos setores abarcam outros segmentos 

das cadeias produtivas em que os mesmos estão inseridos.

•	Política	industrial

•	Fundamentos	
macroeconômicos

•	Inovação	e	tecnologia

•	Outros	aspectos	da	
competitividade 
sistêmica

 [Figura 25] RELAÇÃO ENTRE OS SETORES VETORES E O CONJUNTO DA ECONOMIA.
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Resultados

Estima-se que os setores priorizados tenham potencial para realização de investimentos no 

valor de R$ 1.102 bilhões anuais, em média, no período contemplado pelo projeto, conforme 

descrito na Tabela 4. O crescimento de sua atividade compatível com os investimentos poten-

ciais mencionados deve propiciar a criação de até 5,7 milhões de novos postos de trabalho 

no total do período de 2014 a 2029. O perfil de geração de valor econômico e salários desses 

postos de trabalho também é exposto a seguir.

      [Tabela 4] POTENCIAL SOCIOECONÔMICO DOS SETORES PRIORIZADOS.

O grupo formado pelos setores vetores possui potencial de investimentos de R$ 1.055,5 

bilhões anuais, em média. Desse total, destacam-se os investimentos referentes à construção 

imobiliária (R$ 476,9 bilhões), que abrangem obras de construção civil residencial, bem como 

obras realizadas pelos setores não priorizados (demais segmentos da agropecuária, indús-

tria, além de serviços e setor público). O segundo setor com maior potencial de investimentos 

é infraestrutura, que poderá atingir a importância de R$ 344,3 bilhões anuais, em média.

Os demais vetores (petróleo e gás, química, automobilística, etanol/açúcar, complexo grãos 

e proteínas animais) totalizam potencial de investimentos de R$ 234,2 bilhões anuais, em 

média 4. Já o grupo das áreas dinamizadas (bens de capital, siderurgia, fertilizantes e naval) 

tem potencial para investimentos de R$ 46 bilhões anuais, em média.

SETORES
Potencial de investimentos

(R$ bilhões/ano)
Geração de 
empregos

Perfil emprego
(R$ mil/ano/PO)

Cenário 2014-29
Até 2029

(em milhares)
Valor  

adicionado
Salário

SETORES VETORES
Construção imobiliária 476,9 2.400 52 16

Infraestrutura 344,3 1.400 62 23
Petróleo e Gás 88,4 100 1.018 105

Química 51,0 300 141 28
Automobilística 24,5 450 107 35

Etanol 32,4 100 35 19
Complexo grãos 20,4 125 98 14

Proteínas animais 17,5 - 73 11
Total 1055,5 4.875

SETORES DINAMIZADOS
Bens de capital 35,7 550 108 28

Siderurgia 7,1 150 200 33
Fertilizantes 1,3 10 58 35

Naval 1,9 100 67 29
Total 46,0 810

Tatal setores priorizados 1.101,5 5.685

Fonte: SCN, PIA/IBGE. Análise BAIN. Nota: PO = pessoal ocupado

4 Os investimentos desses setores vetores, bem como dos setores dinamizados, se referem ao total de sua FBCF, isto 
é, inclusive o componente obras civis, cuja importância não foi considerada no valor referente à construção imobiliá-
ria já mencionado.
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Estima-se que as atividades priorizadas poderão responder por aproximadamente 67,4% 

da FBCF meta do projeto (23,7%), correspondendo a 16,0% do PIB do período do projeto. 

A Figura 26 apresenta a composição dos investimentos (em % do PIB), de acordo com os 

grupos de segmentos priorizados vis-à-vis aos demais setores e aos ramos já mencionados 

do grupo selecionado.

A relevância do investimento no contexto do projeto não é apenas quantitativa. Expressa 

tanto sua participação no PIB como a remoção ou redução de entraves ao crescimento eco-

nômico, por exemplo, na forma de melhorias na infraestrutura de transportes, favorecendo o 

aumento da produtividade dos fatores discutidos na Seção 5.2.

No cenário do projeto, os setores priorizados representam potenciais aceleradores do cres-

cimento econômico, com uma taxa média de expansão de 5,8% a.a., sendo 6,1% a.a. na 

construção civil e 6,7% a.a. nos segmentos da indústria de transformação (Fig. 27).

O crescimento dos setores da indústria de transformação não priorizados será de 5,4% a.a., 

em média, enquanto os demais setores da economia não priorizados terão expansão, de 

acordo com o cenário, de 5,1% a.a., em média, patamar acima da evolução do PIB brasileiro 

nos últimos anos. Assim, o projeto conta com um padrão de crescimento com maior contri-

buição dos setores priorizados, sem, contudo, implicar em baixo desempenho do conjunto 

das demais atividades.

Esse processo reitera a relevância da manufatura no crescimento econômico, expressa nos 

efeitos de encadeamento da matriz insumo-produto, conforme exposto.
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 [Figura 26] COMPOSIÇÃO SETORIAL DO INVESTIMENTO (% DO PIB).

Fonte: Análise Bain
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A geração de postos de trabalho deve ser representativa frente à necessidade de empre-

gar as pessoas ingressantes na população economicamente ativa (PEA): o crescimento dos 

setores priorizados é compatível com o potencial de criação de um total de 9,1 milhões de 

empregos diretos e indiretos entre 2014 e 2029, equivalentes a 45% do aumento projetado 

da PEA nesse período (Fig. 28).
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 [Figura 27] IMPACTO DOS SETORES PRIORIZADOS NO CRESCIMENTO ECONÔMICO.
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 [Figura 28] IMPACTO DOS SETORES PRIORIZADOS NO EMPREGO.
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7.1. Petróleo e gás

Contexto

As descobertas de grandes jazidas de petróleo e gás natural na área do pré-sal brasileiro têm 

o potencial de aumentar significativamente as reservas de petróleo do país. Nesse cenário, 

o setor de petróleo e gás natural terá excelentes oportunidades para melhorar o desenvolvi-

mento socioeconômico.

Por esta razão, o Brasil tornou-se uma atração mundial com respeito à exploração e pro-

dução de petróleo em águas profundas, tendo atualmente cerca de 40% das encomendas 

mundiais de novas unidades de produção offshore.

Oportunidades

O investimento necessário para que este setor seja dinamizado é da ordem de R$ 88,4 bi-

lhões anuais, totalizando R$ 1.326 bilhões em 2029, que gerarão 100 mil novos empregos 

diretos.

Atualmente, o Brasil produz aproximadamente 2,3 milhões de barris por dia (mbd) de petró-

leo e gás natural; em 2020, estima-se que serão 5,4 mbd; e, em 2030, acima de 7 mbd. Por 

isso, o país tem a possibilidade de se tornar um centro global de excelência de bens, serviços 

e tecnologia para a exploração e produção de petróleo de águas profundas, alavancando 

uma grande cadeia de fornecedores.

A política de conteúdo local requerida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) ajuda a maximizar em termos produtivos e tecnológicos a oportuni-

dade que temos neste setor, especialmente para os segmentos de máquinas e equipamentos, 

navipeças e empresas de engenharia, dentre outros.

A provável eliminação do déficit comercial estrutural de petróleo e derivados é uma oportu-

nidade excelente para a maior autonomia na área energética e de flexibilidade em termos 

de condução da política macroeconômica (diminuição dos estrangulamentos externos no 

futuro).

Além disso, uma política de preços competitivos para o gás natural e os derivados de petró-

leo pode dinamizar a indústria química brasileira.
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Principais desafios

No entanto, existem diversos desafios que têm de ser superados para que esse setor torne-

-se competitivo e uma referência global. O maior deles é tecnológico e consiste em gerar 

materiais, equipamentos e logística para superar 3.000 metros de água e 2.000 metros da 

camada de sal, localizados a mais de 300 quilômetros da costa brasileira, o que é inédito. A 

escassez de mão de obra qualificada, sobretudo de nível técnico e de engenheiros, representa 

outro ponto crucial de estrangulamento. Sem esquecer, também, que a cadeia à jusante da 

indústria de petróleo e gás (P&G) é excessivamente onerada pelo elevado Custo Brasil.

Quanto à questão regulatória, grandes intervalos de tempo entre as realizações dos leilões 

aumentam o grau de risco dos investimentos e, consequentemente, para toda a cadeia ligada 

a ele, como o setor naval, de bens de capital e siderúrgico.

Outra questão importante é o planejamento adequado da demanda. Por um lado, precisa-se 

de rodadas de licitação dos blocos de P&G de modo perene ao longo do tempo, para atrair 

investimentos por parte das operadoras, que puxam uma grande cadeia de bens e serviços 

navais. De outro, a periodicidade das rodadas deve levar em consideração o desenvolvimento 

tecnológico e a capacidade produtiva, a fim de garantir que esse suprimento seja realizado 

por empresas localizadas no Brasil.

7.2. Naval

Contexto

O setor naval será impulsionado principalmente pelas encomendas da área de P&G, em 

especial da Petrobras e da Transpetro, tendo uma excelente oportunidade de internalizar 

tecnologia e desenvolver empresas de classe mundial. Na verdade, este setor já vem aprovei-

tando as oportunidades desde o início dos anos 2000. O crescimento de sua demanda foi tão 

grande que, entre 2000 e 2011, o número de empregos diretos multiplicou-se por 31 vezes, 

passando de 1.910 para 60.000.

Oportunidades

O investimento necessário para que esse setor seja dinamizado é de R$ 28,5 bilhões a mais 

até 2029 e dará origem a 100 mil novos empregos, praticamente o mesmo volume que as 

montadoras de automóveis empregam atualmente no Brasil. 
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No Brasil, a demanda naval relevante é aquela associada às embarcações de uso civil offsho-

re de maior valor agregado, as quais possuem um perfil de competição mais favorável para 

o país. Em 2011, o Brasil possuía 37,6% das encomendas mundiais de plataformas e em-

barcações do tipo flutuação, produção, armazenamento e escoamento (FPSOs, floating, pro-

duction, storage and offloading); 33,7% das encomendas mundiais de sondas; e 12,9% das 

encomendas globais de navios de apoio à plataforma (PSV, platform supply vessel), que são 

as embarcações de apoio marítimo (EAMs) mais comuns.

A indústria naval brasileira tem oportunidade de aproveitar boa parte dessa demanda e, 

portanto, de potencializar escala e curva de experiência por ela propiciada para assimilar 

tecnologia e desenvolver empresas EPCistas 5 offshore de classe mundial, focadas em enge-

nharia, construção, montagem e instalação de módulos e topsides em cascos de sondas de 

perfuração e FPSOs, por exemplo.

Outros fatores que solidificam a oportunidade do Brasil nesse setor são: 

•	 A política de conteúdo local da ANP tem atraído e continuará atraindo empresas para 

produzir equipamentos navais no Brasil; 

•	 Alguns instrumentos de financiamento precisam ser aprimorados em termos de volume 

e custo dos recursos disponíveis, como, por exemplo, o Fundo da Marinha Mercante (FMM);

•	 O Programa de Modernização e Expansão da Frota (PROMEF) da Transpetro e o programa 

Empresas Brasileiras de Navegação (EBN) da Petrobras são duas fontes de demanda garanti-

da do setor. Juntos, irão contratar uma significativa quantidade de navios de grande porte até 

2020, segundo a Associação Brasileira das Empresas do Setor Naval e Offshore (ABENAV).

Principais desafios

O grande desafio do setor naval – principalmente para os produtos de maior valor agregado 

e conteúdo tecnológico, a saber: plataformas, FPSOs, sondas de perfuração e EAMs – está no 

domínio da engenharia básica, na competitividade, quer relativa à capacitação tecnológica, 

quer à falta de mão de obra qualificada e/ou mesmo devido ao elevado custo dos insumos.

Além disso, a baixa produtividade do trabalho e a baixa escala de produção dos estaleiros 

nacionais reduzem a competitividade das embarcações domésticas.

Como destacado na seção de desafios do setor de P&G, outra questão importante é o plane-

jamento adequado da demanda quanto às rodadas de licitação das áreas de P&G.

5 Empresas responsáveis pela engenharia, aquisição de máquinas e equipamentos e construção.
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7.3. Bens de capital

Contexto

A indústria de bens de capital (IBK) é um setor de médio-alto valor agregado e conteúdo 

tecnológico, portadora de produtividade e inovação embarcada nos equipamentos. A IBK foi, 

e ainda é, estratégica no desenvolvimento tecnológico das maiores potências industriais e na 

realização do catching up de países como a Coreia do Sul e a China.

O Brasil, junto com a Coreia do Sul, detém atualmente o sétimo maior mercado de bens de 

capital do planeta, com uma demanda doméstica, em 2010, de aproximadamente R$ 140 

bilhões.  No entanto, uma parcela significativa e crescente do mercado interno está sendo 

suprida pelas importações desde meados dos anos 2000. Não por acaso, no último ano, o 

coeficiente de penetração das importações atingiu 40% e, em alguns segmentos relevantes, 

ultrapassou 50%.

Devido à grande heterogeneidade intrassetorial, uma vez que a IBK fornece máquinas e 

equipamentos (M&Es) para todos os setores, e ao elevado grau de globalização em que se 

encontra a IBK, é importante identificar alguns segmentos para que o Brasil possa produzir 

com maior competitividade.

Oportunidades

A dinamização da IBK requer investimentos anuais de R$ 35,7 bilhões até 2029, de forma a 

atender às demandas dos outros setores vetores priorizados neste projeto. Com tal volume 

de investimento, serão criados 550 mil empregos diretos.

A oportunidade para o Brasil reside em desenvolver segmentos de IBK de maior valor agre-

gado e potencial competitivo, alavancados principalmente pela demanda de setores vetores 

e dos dinamizados, tais como petróleo e gás (P&G), agropecuária, construção civil, automo-

tiva e naval, dentre outros. Parte significativa da demanda potencial estará ligada direta e 

indiretamente às decisões do Estado, a saber:

1. Poder de compra do Estado: atualmente, já existe uma política de compras governa-

mentais, que pode ser melhorada.

2. Investimento público em infraestrutura: haverá uma grande demanda, por exemplo, 

de M&Es para construção civil realizadas com recursos orçamentários federais e estaduais, 

além de programas como o PAC.

3. Investimentos em infraestrutura por meio de parcerias público-privadas (PPPs): o 

Estado terá capacidade de definir regras para contratação de fornecedores de BK.



60

ESTRATÉGIA DE POTENCIAL SOCIOECONÔMICO PLENO PARA O BRASIL

4. Transporte público de massas com recursos provenientes do Estado e/ou ope-

rados por PPPs: a demanda por equipamentos ferroviários (metrôs e veículos leves sobre 

trilhos [VLT]) e ônibus será elevada e deverá contar com fortes requisitos de conteúdo local 

nos equipamentos licitados.

5. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES): este disponibiliza 

linhas de financiamento produtivo a taxas de juros competitivas para o mercado doméstico.

6. Petróleo e Gás Natural: a Petrobras realizará nos próximos anos um grande volume 

de investimentos, sendo que cerca de 60% deste volume serão alocados em exploração e 

produção de petróleo, segmento bastante intensivo em M&Es.

7. Capacidade do Estado de influenciar a demanda por meio de bancos públicos: 

BNDES em máquinas, equipamentos e componentes; o Banco do Brasil (BB) em máquinas e 

implementos agrícolas; e a Caixa Econômica Federal (CEF) em construção civil e saneamento 

básico.

8. Política de conteúdo local (CL): exigida nos leilões da ANP, nos financiamentos do  

BNDES e do BB. Há potencial para incluir o CL nos demais tipos de financiamento dos  

bancos públicos e nos setores regulados pelo governo (inclusive infraestrutura), como o setor 

de energia.

Portanto, é provável que haja uma escala de demanda por bens de capital que se configure 

como uma real oportunidade para a IBK no Brasil, ao menos nos segmentos de bens de capi-

tal sob encomenda (ou de maior porte e valor agregado, como navios, máquinas rodoviárias, 

equipamentos ferroviários, equipamentos geradores de energia) e nos seriados, que serão 

utilizados como componentes em plantas produtivas (em especial em P&G, como motores, 

válvulas, bombas, entre outros).

Principais desafios

Duas são as fontes principais de obstáculos ao pleno desenvolvimento da IBK no Brasil: os 

desafios sistêmicos, ou macroeconômicos; e as limitações de origem empresarial.

No caso dos aspectos sistêmicos, destacam-se:

•	 O nível da taxa de câmbio, pois apesar da desvalorização em 2012, o real ainda está sig-

nificativamente apreciado em termos históricos. A pressão concorrencial tem resultado numa 

expansão do déficit comercial do setor.

•	 Elevado custo dos insumos no Brasil.

•	 Os juros internacionais para aquisição de M&Es importados têm sido menores do que os 

do Finame/BNDES na aquisição de bens nacionais. 
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•	 O ainda limitado e caro acesso ao crédito privado de longo prazo. 

•	 A escassez de mão de obra especializada tem sido limitador para a expansão da produção 

(falta de operários qualificados) e para o desenvolvimento de projetos, produtos e processos 

(carência de engenheiros).

Pelo lado dos desafios empresariais, destacam-se:

•	 A	 configuração	 patrimonial	 fragmentada	 e	 a	 escala	 produtiva	 abaixo	 da	 concorrência	

internacional, que se tornam ainda mais graves nos segmentos de bens de capital seriados.

•	 A	capacidade	tecnológica	das	firmas	locais.	Pelas	dificuldades	decorrentes	do	ambiente	

sistêmico, a IBK nacional tem pouca tradição em inovação e engenharia, uma vez que gasta 

em média apenas 0,6% das receitas em P&D, enquanto as firmas alemãs despendem 3,6%, 

por exemplo.

Como resultado desses desafios sistêmicos e empresariais, observa-se uma perda crescente 

de competitividade da IBK nacional, em especial em segmentos padronizados (bens de capi-

tal seriados mais sensíveis a preços). Num contexto de elevada concorrência internacional, 

tal limitação competitiva pode resultar num amplo e indesejável processo de desindustriali-

zação desse setor estratégico para as pretensões de desenvolvimento sustentado do Brasil.

7.4. Automobilística

Contexto

Em 2011, o Brasil foi o quarto maior mercado mundial em volume de vendas, com 3,6 mi-

lhões de unidades novas comercializadas, representando um potencial atrativo para a indús-

tria automobilística.

Adicionalmente, as maiores montadoras estão já estabelecidas em território brasileiro, com-

pondo o sétimo maior parque industrial automobilístico do mundo, com 3,4 milhões de uni-

dades produzidas em 2011. 

Tal composição de fatores, em conjunto com as expectativas positivas para esse mercado, 

pode ser traduzida em novos projetos de expansão por parte das montadoras aqui instaladas 

e na entrada de novos produtores no país.

Oportunidades

Estimativas realizadas nesse projeto apontam para um potencial de investimento pelo setor 

de R$ 24,5 bilhões por ano e para a geração de 450 mil empregos diretos até 2029.



62

ESTRATÉGIA DE POTENCIAL SOCIOECONÔMICO PLENO PARA O BRASIL

Alguns fatores podem ser tomados como sinalizadores de oportunidades para o maior de-

senvolvimento da indústria automobilística doméstica e da sua cadeia produtiva, bem como 

de ganhos ao consumidor, dentre eles:

•	 Espaço para ampliação da demanda: no Brasil há 6,1 habitantes por veículo (2010), en-

quanto o mesmo indicador é de 4 hab./veículo na Argentina, 3,5 no México, 2,7 na Coreia do 

Sul, 2 na República Tcheca, 1,8 na Alemanha, 1,7 na Espanha e 1,2 nos EUA.

•	 Frota brasileira com média de idade elevada: nove anos, sendo que 32% têm entre 11 e 

20 anos de idade.

•	 Oferta e custo do crédito melhoraram no período recente, coincidindo com o aumento da 

renda dos trabalhadores e com a queda na taxa de desemprego.

•	 Obrigatoriedade de sistemas de segurança em 100% dos veículos novos vendidos a partir 

de 2014, o que promove ganho de escala para a sua produção no Brasil, com benefícios ao 

consumidor e adequação técnica para a inserção em mercados com exigência de tais itens.

•	 Novo regime automotivo (INOVAR-AUTO), publicado em 2012 e com vigência de 2013 

até 2017, que objetiva maior adensamento da cadeia produtiva do setor, atração de novas 

plantas de montadoras já instaladas e/ou ainda não presentes localmente, ampliação do 

investimento em P&D e em centros de pesquisa no mercado interno, capacitação, aperfeiçoa-

mento e desenvolvimento de engenharia, fomento e aplicação de tecnologias que promovam 

a eficiência no consumo de combustível e na redução de gases poluentes, dentre outros itens.

Tais oportunidades terão reflexo significativo na cadeia produtiva do setor, que, por sua vez, 

apresentará contribuição para a meta de crescimento econômico do presente projeto.

Principais desafios

Existem desafios que devem ser abordados de maneira a se atingir o potencial pleno desse 

setor:

•	 A capacitação produtiva e tecnológica da indústria doméstica de autopeças representa um 

desafio na produção de componentes com maior complexidade tecnológica para atendimen-

to à demanda das montadoras de automóveis. O déficit comercial acumulado pelo segmento 

fabricante e fornecedor de peças e componentes demonstra a fragilidade da cadeia produti-

va no período de maior expansão da demanda interna.

•	 Dada a complexidade e a relevância das exigências impostas no novo regime automotivo 

(INOVAR-AUTO), para o desenvolvimento do setor impõe-se o desafio de realizar sua correta 

operacionalização e gestão, garantindo que seus requisitos sejam respeitados e seus benefí-

cios sejam apropriados pelo mercado doméstico.

•	 O elevado custo dos insumos críticos para produção é também uma barreira à expansão 
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do setor. Esse problema está refletido na perda de competitividade dos produtos nacionais 

nos mercados interno e externo. 

•	 O desenvolvimento de projetos de novos modelos para o mercado brasileiro fora das filiais 

das montadoras instaladas no País não estimula a implantação de centros nacionais de P&D, 

elevando o gap tecnológico e produtivo. O aproveitamento da potencialidade do mercado 

doméstico para desenvolver, localmente, projetos de modelos adequados à necessidade local 

constitui-se em um desafio.

•	 Dada a tendência do mercado interno pela produção de veículos movidos com combus-

tível de fontes renováveis (etanol e biodiesel), o desenvolvimento de tecnologia nacional 

alternativa a essa fonte impõe-se como um desafio interno, a fim de acompanhar a tendência 

dos principais mercados. A criação e aprimoramento de motores híbridos e elétricos são ne-

cessários para a competitividade da indústria doméstica em médio prazo.

•	 Limitação das exportações para o mercado regional, com baixa inserção em países com 

características socioeconômicas similares às do Brasil e, também, com grande potencial de 

demanda (como África, Oriente Médio e Ásia).

7.5. Siderurgia

Contexto

O Brasil é o nono maior produtor mundial de aço bruto, com 35,2Mt fabricados em 2011, 

e o setor tem um papel central a cumprir no potencial pleno do país, pois é fornecedor de 

cadeias prioritárias, como construção, infraestrutura, automobilística, bens de capital, naval 

e petróleo e gás.

O crescimento da produção de aço é diretamente influenciado pelo desempenho do PIB. 

Logo, a expansão da renda e o cenário projetado por este projeto aumentam as oportunida-

des para a siderurgia nacional. As perspectivas são de que a demanda por aço pode mais do 

que triplicar.

Oportunidades

Neste projeto, quando comparado com o investimento previsto para outras cadeias, o inves-

timento na indústria siderúrgica está entre os menores, em torno de R$ 7,1 bilhões por ano. 

No entanto, esse valor não reflete a importância do parque siderúrgico para toda a economia 

brasileira, já que o setor poderá gerar cerca de 150 mil empregos até 2029.
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A integração das usinas de aço com o minério de ferro, utilizando a redução direta com gás 

natural (via rota DRI) a preços competitivos poderá levar a importantes quedas dos custos 

de produção, elevando a participação no mercado doméstico e ampliando as exportações de 

aço, melhorando a margem das empresas siderúrgicas e, consequentemente, impulsionando 

novos investimentos.

Se a rota tecnológica de redução de aço via rota DRI for priorizada, pode-se incentivar a apli-

cação das tecnologias inovadoras e genuinamente brasileiras já em curso; assim, existirão 

ganhos no setor de bens de capital.

Além das oportunidades nos processos produtivos, há espaço para novos investimentos que 

impactem na melhoria dos produtos, especialmente os destinados ao abastecimento de de-

terminados setores, como o de Petróleo e Gás, máquinas e equipamentos, naval, entre outros. 

Já os investimentos em infraestrutura reforçarão ainda mais a demanda de aço, também em 

máquinas e equipamentos, construção pesada, construção civil e transportes públicos (me-

trô, trens de passageiro, trens de carga, trilhos e ônibus).

Principais desafios

Atualmente, a indústria siderúrgica está em processo de deterioração de seu crescimento 

devido à desaceleração da economia. Apesar da recuperação que o setor apresentou nos 

últimos dois anos, após a queda sofrida em 2009, as perspectivas atuais da produção side-

rúrgica brasileira estão longe de ser vibrantes, com desaceleração da economia e o aumento 

da importação de bens intensivos em aço (produtos que levam aço na composição, como 

veículos, eletrodomésticos e máquinas, dentre outros).

De forma geral, a siderurgia nacional apresenta custos elevados devido, sobretudo, à alta 

carga tributária elevada, preços do minério de ferro e do carvão.

Além disso, há o aumento da concorrência com o crescimento das importações de aço, as-

sociado ao excesso de capacidade produtiva mundial (atualmente em torno de 470 milhões 

de toneladas anuais).

No segmento de produtos siderúrgicos planos, um dos mais rentáveis, a concorrência externa 

está impactando as vendas internas do setor, podendo diminuir o market share das empresas 

nacionais. 

Todo esse cenário comprime as margens das empresas nacionais, inviabilizando novos inves-

timentos na ampliação da capacidade produtiva.
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7.6. Química

Contexto

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM) para 2010, o par-

que produtivo nacional era o sétimo maior do mundo no setor, com faturamento de US$ 

128,5 bilhões (3,1% do total mundial), tendo alcançado US$ 158,5 bilhões no ano seguinte. 

Todavia, o aumento do consumo de produtos dessa cadeia não tem sido acompanhado pelo 

crescimento da produção local, devido à deterioração da posição competitiva da atividade, 

sobretudo no âmbito dos custos. Diante disso, a demanda interna tem sido crescentemente 

atendida por importações, resultando em aumento do déficit comercial, que, em 2011, foi de 

aproximadamente US$ 26,5 bilhões, contra US$ 6,7 bilhões, em 2000.

Processos semelhantes de elevação do déficit comercial ocorrem em outros setores da cadeia 

química, como produtos transformados plásticos, química fina e farmacêuticos. Em síntese, a 

cadeia química encontra-se num contexto de elevação do consumo interno não acompanha-

da pela produção doméstica, ao mesmo tempo em que as importações crescem, agravando 

o déficit comercial.

Oportunidades

Para o aproveitamento das oportunidades existentes na cadeia química, projeta-se a realiza-

ção de investimentos de R$ 51 bilhões anuais entre 2014 e 2029, totalizando R$ 765 bilhões. 

Esse novo ciclo de aporte de recursos ainda deverá atender às necessidades de consumo de 

químicos intermediários e finais do cenário do projeto. Outro efeito projetado é a criação de 

300 mil empregos diretos até 2029.

Seguem-se as principais oportunidades para que o Brasil possa aumentar a competitividade 

dos diversos setores da cadeia química:

Utilização das reservas de gás e petróleo:
•	 O Brasil figura entre os maiores detentores de reservas de hidrocarbonetos, o que confere 

potencial para ampliação da oferta de matérias-primas para correntes de nafta e gás utiliza-

das na petroquímica. Tal dotação de recursos deve ser convertida em oferta desses insumos 

a custos competitivos internacionalmente. O aumento da competitividade na produção de 

olefinas e aromáticos e de produtos da cadeia a jusante deve ser acompanhado pela con-

vergência dos preços internos de produtos químicos intermediários ao nível internacional. A 

redução de custos de insumos básicos é necessária para a viabilização de novos blocos de 

investimento, de modo a atender a demanda atualmente importada de produtos químicos, 

bem como expansões futuras de capacidade para fazer frente ao crescimento do consumo 

no período do projeto.
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Desenvolvimento de novas fontes de matéria-prima:

•	 O desenvolvimento tecnológico, o significado estratégico da diversificação de fontes de 

matérias-primas para a cadeia química e a importância da sustentabilidade ambiental devem 

tornar algumas rotas de produção do segmento de química verde competitivas e com escalas 

de mercado significativas. Neste caso, o Brasil tem um ponto de partida vantajoso, por conta 

da sua posição já estabelecida em etanol a partir de cana-de-açúcar e da liderança em novos 

investimentos nesta base.

Mercado interno:

•	 O	processo	de	crescimento	econômico	projetado	para	o	país	e	a	mudança	na	composição	

de classes sociais, com o aumento na renda média pelo crescimento da participação das 

classes C, bem como das classes A e B, projetam expansão do consumo interno. Tal perfil de 

mudança na estrutura social implica em impacto mais do que proporcional no consumo de 

produtos da cadeia química:

 › O consumo de produtos industriais em geral, como de outras cadeias produtivas, resulta 

em crescimento da demanda por produtos de diversos segmentos da cadeia química (por 

exemplo, a produção de automóveis demanda produtos plásticos e, por sua vez, da indústria 

petroquímica);

 › O consumo de bens de uso final produzidos por setores da cadeia química gera demanda 

por bens de outros setores da própria cadeia (por exemplo, a produção de medicamentos 

tem como insumos os fármacos e, indiretamente, produtos da química fina e petroquímica, 

além dos próprios produtos plásticos, empregados em embalagens).

Avanço na cadeia em direção a segmentos de produto de maior valor agregado:

1. O aumento da renda e a retomada do crescimento industrial projetados induzirão proces-

so de mudança no perfil da demanda de produtos do setor químico, abrindo oportunidade 

para avançar em segmentos de produto de maior valor agregado, tais como plásticos e outros 

derivados na rota da química verde, medicamentos, química fina e plásticos de engenharia.

Principais desafios

Dentre os diversos desafios enfrentados pela cadeia química no Brasil podem ser destacados 

os seguintes:

Posição de custos. A sobrevivência do setor petroquímico e de segmentos a jusante da cadeia 

pressupõe a redução dos custos de produção, que derivam principalmente de fatores como:

•	 Custo Brasil, que afeta toda indústria de transformação, como destacado anteriormente;
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•	 Mix de matérias-primas pouco competitivo, por ser concentrado em nafta e outras corren-

tes pesadas;

•	 Incertezas regulatórias quanto à oferta e aos custos de matérias-primas básicas. Deve-se 

destacar, como fatos mais recentes, a exploração do shale gas nos EUA e a expansão de 

capacidade produtiva no Oriente Médio, agravando o caráter crucial dos custos de matérias-

-primas para a competitividade no setor;

•	 Deficiente crescimento na oferta de matérias-primas, pela lenta expansão do refino e ex-

ploração do gás natural;

•	 A competitividade dos segmentos à jusante é afetada pelo custo Brasil;

•	 Distorções na tributação dos produtos de distintos elos da cadeia química, o que envolve 

tanto tributos internos (Impostos sobre Produtos industrializados [IPI] e Imposto sobre Circu-

lação de Mercadorias e Prestação de Serviços [ICMS]) como imposto de importação.

Reestruturação produtiva:

•	 Fatores estruturais como baixo porte médio das empresas vis-à-vis à norma mundial nos 

respectivos setores e limitada internacionalização produtiva e comercial contribuem para a 

baixa competitividade de determinados segmentos da cadeia química, tais como transforma-

ção de plásticos e farmacêutica.

Inovação tecnológica e desenvolvimento da função engenharia:

•	 Devido ao ambiente sistêmico, é baixo o nível de investimentos em inovação em geral e, 

sobretudo, em P&D, além de desenvolvimento deficiente da função engenharia, o que restrin-

ge a competitividade das empresas locais, principalmente em setores com maior intensidade 

tecnológica, como o farmacêutico.

7.7. Açúcar e etanol

Contexto

O Brasil tem uma reconhecida liderança no setor sucroenergético, sendo o maior produtor 

mundial de açúcar, responsável por mais de 60% do comércio internacional (FAPRI), e segun-

do produtor de etanol, com a maior frota de carros flex fuel do mundo.

O cenário de demanda pelo açúcar será favorável na próxima década, tendo um potencial 

de crescimento superior a 30%, alcançando mais de 70% de participação nas exportações 

mundiais.
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Em relação ao etanol, tem-se observado uma estagnação da produção, com reflexos para a 

cultura da cana-de-açúcar, em razão do baixo nível de investimento na renovação e expan-

são dos canaviais. Pesa sobre o setor o aumento dos custos de produção combinado com a 

impossibilidade de repasse ao consumidor final, em razão da paridade com o preço da gaso-

lina (70%), que, no mercado brasileiro, não reflete os preços internacionais.

De maior exportador mundial de etanol, o Brasil passou a ser importador do produto a partir 

de 2010.

Oportunidades

O setor de biocombustíveis, no Brasil e no mundo, tem movimentado um volume considerá-

vel de recursos destinados à Pesquisa e Desenvolvimento. Espera-se que passe por uma forte 

mudança tecnológica nos próximos anos, no tocante ao etanol de 2ª geração, variedades 

transgênicas de cana-de-açúcar, alcoolquímica e gaseificação.

Ainda não se encontrou no mundo matéria-prima mais competitiva do que a cana-de-açúcar 

para a produção do etanol de 1ª geração, o que posiciona o Brasil como um destinatário 

natural de pesquisas em inovação.

Principais desafios

O principal desafio posto nesse setor é a recuperação da atratividade econômica frente à 

gasolina. Os aumentos nos custos de produção, combinados com a redução do diferencial de 

tributação entre etanol e gasolina, reduziram a atratividade de novos investimentos.

 

7.8. Proteínas animais

Contexto

As proteínas animais respondem por uma parcela significativa do dinamismo do agrone-

gócio brasileiro, o que tem feito com que o país seja o principal supridor mundial de carne 

bovina e de aves, atendendo a parte importante do crescimento da demanda das nações em 

desenvolvimento.
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Oportunidades

O Brasil já ocupa posição de destaque entre os maiores produtores e exportadores de proteí- 

nas animais, mas ainda existe oportunidade para que aumente sua importância como polo 

competitivo e referência mundial na oferta de alimentos.

A produtividade das fazendas brasileiras ainda está muito aquém das de outros grandes 

produtores de leite e carne bovina. O fato constitui-se em uma oportunidade para esse 

setor e também para o de grãos, à medida que a área de pastagem pode ser liberada para 

a agricultura.

Principais desafios

Barreiras sanitárias representam um gargalo significativo para as proteínas animais. A gestão 

do sistema brasileiro de defesa agropecuária precisa ser aperfeiçoada, através da amplia-

ção da infraestrutura de laboratórios públicos, homogeneização dos serviços de inspeção e, 

principalmente, da priorização do estabelecimento de acordos sanitários para a abertura de 

novos mercados. Este é um dos maiores desafios para as carnes bovina e suína. 

Os principais importadores, como Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, México e Canadá, 

estão fechados para a carne bovina in natura do Brasil por questões sanitárias. Esses países 

representaram 28% das importações mundiais de carne bovina; além disso, pagam, em mé-

dia, preços maiores do que os demais. A carne suína tem ainda o desafio de melhorar sua 

imagem perante o consumidor brasileiro.

A tradicional vantagem de custos da cadeia do frango brasileira em relação aos Estados 

Unidos, principal concorrente do Brasil no mercado internacional, que já foi de 32% em 

2006, reduziu-se para 17% em 2011. Legislação trabalhista mais rigorosa, custo logístico e 

falta de isonomia na interpretação e aplicação da legislação sanitária entre Estados ajudam 

a explicar a redução da competitividade.

O grande desafio para o Brasil tornar-se um dos maiores exportadores mundiais passa pela 

organização e profissionalização de toda a cadeia produtiva, através do melhoramento ge-

nético do rebanho, da capacitação dos pequenos pecuaristas, da modernização das fazendas 

das principais bacias leiteiras e da implementação de um sistema de pagamento aos produ-

tores que leve em consideração a qualidade do leite.
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7.9. Complexo grãos

Contexto

A demanda mundial por alimentos continuará forte e se expandindo nos próximos anos. 

Os fundamentos que ajudam a justificar essa tendência são: o crescimento da população 

mundial e sua intensa urbanização, em especialmente na China e na Índia; o aumento da 

renda mundial, principalmente nos países em desenvolvimento; as mudanças nos padrões de 

consumo de alimentos, influenciadas pela ocidentalização dos hábitos alimentares, além da 

escassez de áreas agrícolas ao redor do mundo.

Nesse contexto, o Brasil, como terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas e um 

dos poucos países com condições favoráveis de clima e terras disponíveis para a expansão das 

áreas agricultáveis, tem um importante papel no fornecimento de alimentos para o mundo.

Oportunidades

Consolidar o Brasil como um polo competitivo e referência mundial na oferta de alimentos, 

dadas as suas vantagens comparativas nesse setor.

Oferecer ao produtor a possibilidade de optar pelo plantio de soja ou de milho, tendo como 

base o dinamismo do mercado e não os gargalos logísticos que influenciam a competitivida-

de entre as duas culturas.

Além disso, esse setor oferece oportunidades para o investimento em pesquisa e inovação 

para o desenvolvimento de cultivares mais produtivas, bem como infraestrutura e logística, 

com a ampliação da capacidade de armazenagem.

Principais desafios

O principal desafio enfrentado por esse setor é um obstáculo comum a toda a economia bra-

sileira. Os custos logísticos, onerando o produtor. Ressalta-se o fato de que a infraestrutura 

atual é limitante em relação ao potencial de crescimento da atividade, com destaque para a 

baixa capacidade operacional dos principais portos durante a safra de grãos. Atualmente, San-

tos e Paranaguá já operam com mais de 100% da capacidade no pico do escoamento de soja.
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7.10. Fertilizantes

Contexto

Os solos brasileiros, de modo geral, são caracterizados pela baixa fertilidade, o que faz do 

país um importante consumidor de fertilizantes. Nesse sentido, considerando-se os chama-

dos macronutrientes (Nitrogênio [N], Fósforo [P] e Potássio [K], ou NPK), essenciais para a 

nutrição das culturas agrícolas, o Brasil ocupa a quarta posição entre os maiores consumi-

dores mundiais.

No entanto, o Brasil importa a maior parte dos fertilizantes que consome, na seguinte propor-

ção: 91% do potássio, 76% do nitrogênio e 43% do fósforo.

Oportunidades

A grande oportunidade para o Brasil está em reduzir sua dependência de importação nos 

nitrogenados, utilizando parte da oferta de gás natural disponível num setor estratégico para 

o desenvolvimento da cadeia agropecuária.

O desenvolvimento de novas tecnologias, como a nanotecnologia, possibilitará maior eficiên-

cia na utilização dos fertilizantes, melhorando o aproveitamento destes pelas plantas.

Principais desafios

Tornar viáveis os investimentos previstos, especialmente pela Vale e a Petrobrás para o setor, 

o que reduzirá a dependência de importação de N para 56%, de P para 35% e de K para 

81%. Observa-se que os projetos em execução pela Petrobras reduzem a dependência de im-

portações de nitrogênio, mas estão aquém do necessário para tornar o Brasil autossuficiente. 

Mesmo com Três Lagoas, Uberaba e Linhares, a importação de nitrogenados em 2021 deve 

ficar ao redor de 1,4 milhão de t.

7.11. Construção imobiliária

Contexto

O crescimento econômico continuado, o aumento da taxa de investimento combinado com a 

ampliação do crédito, a distribuição de renda favorável às classes B e C e os programas go-

vernamentais de financiamento voltados à baixa renda levam à forte expansão da demanda 

por construções residenciais e não residenciais.
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Oportunidades

Até 2029 existirá uma demanda potencial por 30 milhões de novas residências, devido ao 

crescimento populacional e redução do número médio de pessoas por família, e com base na 

premissa de eliminação do déficit habitacional.  

Em relação à construção de edificações não residenciais, com o intuito de gerar uma capaci-

dade compatível com o crescimento econômico projetado e os necessários para fazer frente à 

Copa do Mundo e aos Jogos Olímpicos, esperam-se investimentos de cerca de R$ 180 bilhões 

por ano.

Essas oportunidades geram valor não só para as empresas de engenharia e construção re-

sidencial, como também para um amplo setor fornecedor de bens industriais e de serviços. 

Apenas o ramo de construção residencial exigirá um investimento anual de R$ 476,9 bilhões 

e criará cerca de 2,4 milhões de empregos até 2029.

Principais desafios

Recentemente, o setor de construção apresentou um aumento relevante nos custos de alguns 

insumos importantes. Entre 2003 e 2011, o custo de mão de obra teve aumento real de 85%, 

e os custos dos materiais e serviços de construção expandir-se 70%.  Essa elevação tende a 

impor modificações no setor de construção, no sentido de poupar mão de obra e materiais e 

ampliar a produtividade. Comparando com países desenvolvidos, o Brasil é aquele de menor 

produtividade da mão de obra, indicando que há um espaço substantivo para melhorá-la. 

Além disso, o desperdício de insumos na construção brasileira acresce em 30% os custos da 

obra, ao passo que na França esse valor não ultrapassa 12%.

Soma-se a isso o baixo grau de conformidade técnica de parte importante dos materiais, 

resultando em menor qualidade, maior desperdício e menor vida útil das construções.

A adoção de métodos de construção mais modernos e intensivos em tecnologia é a saída 

mais natural. O Brasil continua pouco intensivo em modelos mais industrializados, baseados 

principalmente em pré-fabricados, o que aumenta a necessidade de mão de obra nos cantei-

ros, alonga a duração da construção e agrava o desperdício de materiais.

Portanto, para atingir o pleno potencial do setor serão enfrentados importantes obstáculos, 

oriundos da elevação dos custos do trabalho. Dentre eles, destacam-se: (i) adoção de mé-

todos de construção mais modernos e intensivos em tecnologia; (ii) ampliação do grau de 

conformidade técnica dos materiais, com a consequente ampliação da produtividade de mão 

de obra.
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O financiamento habitacional é feito pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

(SBPE), cujo funding é dado pela soma dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) e da Caderneta de Poupança. O avanço dos financiamentos a taxas superio-

res ao crescimento dos depósitos em caderneta e do FGTS pode causar estrangulamento 

no sistema de funding de habitação. Dessa maneira, é preciso discutir alternativas, como a 

intensificação do uso de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), as Letras de Crédito 

Imobiliário (LCI) e outros instrumentos.

Além disso, o setor enfrenta um importante desafio no que concerne à viabilização do pro-

grama Minha Casa, Minha Vida em regiões metropolitanas, nas quais se concentra um terço 

do déficit habitacional. Nessas localidades, porém, o valor do imóvel que pode receber o 

subsídio destinado às famílias com renda de até três salários mínimos tem sido incompatível 

com o preço dos terrenos. Por isso, adequar o valor máximo do financiamento das regiões 

metropolitanas à realidade do custo do terreno é iniciativa importante para que o setor atinja 

seu pleno potencial de investimentos.

 

7.12. Infraestrutura

O papel do Estado na infraestrutura deve ser de planejamento, concessão e fiscalização, 

para que os serviços aconteçam com qualidade e preços adequados. Nos projetos que geram 

retorno ao setor privado, cabem a este o investimento e a operação dentro das regras con-

tratuais da operação.

O investimento em infraestrutura não deve se prender apenas aos autofinanciados, pois, 

muitas vezes, o Estado funciona como indutor do investimento em projetos que não dão 

retorno privado imediato, mas sim retornos sociais. Nesses casos, o investimento deve ser 

parcialmente estatal, como nas PPPs, ou mesmo integralmente estatal.

Nas últimas três décadas, o investimento em infraestrutura sofreu uma limitação em termos 

de recursos financeiros e de atenção quanto à sua importância estratégica no desenvolvi- 

mento socioeconômico do país. A melhoria nas taxas de crescimento nos últimos anos fez 

surgir gargalos nos mais variados componentes da infraestrutura.

Segundo o Banco Mundial, o Brasil, que hoje tem um investimento em infraestrutura de 

2,1%, precisa de um investimento médio equivalente a 5% do PIB entre os anos de 2014 

e 2029 para que o estoque de infraestrutura por trabalhador se iguale ao da Coreia do Sul.
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Para dobrar o PIB per capita em 15 anos, teremos que investir em média 23,7% do PIB; 

deste total, 5 p.p. serão investidos pelo setor de infraestrutura. Os investimentos projetados 

ampliarão quantitativa e qualitativamente a infraestrutura do Brasil, conforme pode ser visto 

na Tabela 5.

Fonte: SNIS, EPE, Teleco, Banco Mundial, DNIT, Valor, MDIC, PAC, ANAQ, Clipping, FEA-RP/USP, Análise Bain.

A redução da taxa básica de juros terá duplo papel para a consecução dos objetivos do 

presente projeto para a infraestrutura, pois o Governo Federal gastará menos recursos do 

orçamento com os juros da dívida pública e o setor privado buscará novas modalidades de 

investimento para rentabilizar a poupança financeira existente na economia.

 [Tabela 5] DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA A SER DESENVOLVIDA  
                           NO HORIZONTE DO PROJETO.

ÁREA META ATUAL 2029

      SANEAMENTO

Coleta de esgoto Universalizar prestação do serviço (%coberto) 57% 100%

Tratamento de esgoto Universalizar prestação do serviço (%coberto) 40% 100%

Abastecimento de água Universalizar prestação do serviço (%coberto) 81% 100%

     ENERGIA

Consumo Garantir oferta para a duplicação do consumo (TWh) 415 997

     TELECOMUNICAÇÕES

Antenas Cobertura equivalente aos EUA (número de antenas) 55.000 275.000

TV por assinatura Universalizar prestação do serviço (%coberto) 22% 100%

Banda larga Universalizar prestação do serviço (%coberto) 28% 100%

  LOGÍSTICA

Rodovias

Construção de autoestradas (km) 1.139 94.739

Pavimentação semelhante ao México, Turquia e Chile 12,2% 50,0%

Recuperação e manutenção da qualidade rodoviária 2,8 5,7

Ferrovias
Densidade norte-americana (km) 28.500 188.232

Trens de alta velocidade (km) 0 2.600

Hidrovia Pleno potencial de navegabilidade (km) 13.500 50.000

Portos Crescimento do fluxo de comércio (% do PIB) 21% 32%

Aeroportos Atender a demanda (milhões de passageiros) 67 264

Mobilidade Urbana Construção de metrô nas principais capitais 225 1.150
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7.12.1. LOGÍSTICA

Contexto

O setor de logística compreende cinco grandes segmentos, quais sejam: rodovias, ferrovias, 

hidrovias, portos e aeroportos. A defasagem  brasileira em cada um destes segmentos é am- 

plamente conhecida e é um importante componente do Custo Brasil:

•	 Rodovias: Principal modal logístico do país (responde por 61% do total das mercadorias 

transportadas), cujas condições de uso são precárias na maior parte.

•	 Ferrovias: Baixa participação de ferrovias em sua matriz logística (20,7% em volume 

de cargas). A malha ferroviária padece de baixa cobertura no território nacional, condições 

operacionais precárias e baixa integração com outros modais.

•	 Hidrovias: Estima-se que apenas 27% do potencial de transporte aquaviário seja utiliza-

do, resultando em apenas 14% deste modal no total de cargas transportadas.

•	 Portos: O país possui mais de 41 portos públicos e 120 terminais de uso misto ou privado. 

Os principais portos já operam com 80% de sua capacidade, nível considerado limite para 

que as operações portuárias sejam eficientes. Isto mostra que o sistema já pode ser conside- 

rado um gargalo para atender ao crescimento do comércio internacional ou ao aumento do 

uso da cabotagem como alternativa ao transporte interno de mercadorias.

•	 Aeroportos: O volume de passageiros nos aeroportos brasileiros subiu de 32 milhões 

em 2002 para 79 milhões em 2011. Entre 2008 e 2011, o segmento apresentou taxa anual 

média de expansão de 15%. A ampla maioria dos aeroportos brasileiros opera acima de sua 

capacidade.

Cada um destes modais padece de problemas específicos; contudo, é possível condensar os 

principais desafios enfrentados por estes segmentos em quatro grandes temas (Fig. 29):

1) Baixa participação do capital privado: de um lado, nota-se que ainda existem impor-

tantes incertezas com relação aos marcos regulatórios, o que reduz a atratividade do capital 

privado pelo setor. Por outro lado, muitos projetos logísticos não são rentáveis e precisam, 

portanto, serem feitos em parcerias público-privadas (PPPs), modalidade de investimento 

ainda pouco utilizada no Brasil.

2) Elevados custos logísticos: a baixa integração entre os modais encarece ainda mais o 

custo de transporte. Além disso, parte importante das concessões de rodovias foi feita com 

critério de escolha definido pelo maior valor da outorga, o que tende a elevar o custo da 

movimen- tação de carga e pessoas.
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3) Excesso de burocracia na execução dos projetos: morosidade crônica na concessão 

de licenças, notadamente, para projetos já aprovados e, por vezes, em andamento. Soma-se 

a isso a atuação dos órgãos fiscalizadores, que paralisam obras que se arrastam por longos 

períodos de tempo.

4) Condições operacionais precárias: o problema do setor de transportes não é apenas 

sua escassez, no sentido de baixa capacidade para atender à demanda, antes, aponta-se a 

pre- cariedade em suas condições operacionais, como a baixa taxa de pavimentação rodo-

viária, baixa utilização da malha ferroviária ou, ainda, estruturas portuárias incapazes de 

atender embarcações mais modernas de maior porte.

Tais questões inscrevem-se num problema ainda maior do setor logístico: a falta de planeja-

mento integrado. O setor foi marcado até recentemente pela descentralização das decisões 

de investimentos e estruturação de projetos. Neste contexto, cada modal era pensado de 

forma individual, o que impedia a racionalização dos investimentos.

 [Figura 29] PRINCIPAIS OBSTÁCULOS PARTILHADOS PELO SETOR LOGÍSTICO. 
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Em agosto de 2012, o governo federal unificou o planejamento logístico, criando a Empresa 

de Planejamento Logístico (EPL), a exemplo da Empresa de Planejamento Energético (EPE). 

A EPL tem por objetivo pensar estrategicamente o setor logístico no Brasil, concentrando em 

um único órgão a função de planejar a expansão integrada de todos os modais.

O novo Plano Logístico Nacional (PLN), além  da criação da EPL, prevê mais de R$ 130 bilhões 

em investimentos, apenas em rodovias e ferrovias. Apesar de apontar na direção correta, pois 

racionaliza e centraliza os planos de investimentos, é ainda tímido, já que apenas remove os 

gargalos existentes, não contemplando o desenvolvimento de uma infraestrutura capaz de 

sustentar elevadas taxas de crescimento.

Oportunidades

O pacote logístico de agosto de 2012 busca transpor para o setor de logística a experiência 

bem-sucedida do sistema elétrico. A criação  da EPL pode trazer maior interligação dos sis- 

temas intermodais, aumentando a eficiência do investimento e reduzindo o custo de movi- 

mentação no sistema.

Desafios

O grande desafio é o planejamento integrado com a visão a longo prazo que se tem para 

os demais setores, e que seja compatível com o crescimento mais acelerado de toda a eco- 

nomia. Deve ainda ser visada a maior integração modal, de modo a prover o país de uma 

infraestrutura competitiva.

A alternância de governos pode comprometer a continuidade de projetos estratégicos em in-

fraestrutura que demandam médio e longo prazo para execução. Envolver e comprometer os 

possíveis governos com o projeto é um desafio a ser vencido para a execução do programa.

A criação da EPL trouxe marcos mais estáveis para o planejamento, de forma a diminuir o 

nível de interferência política e atrair capital privado para os investimentos necessários nos 

setores.
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7.12.2. ENERGIA ELÉTRICA

Contexto

Mais de 70% da matriz energética do Brasil tem origem hidráulica, forma mais barata de se 

produzir energia. Porém, atualmente, as tarifas de energia elétrica praticadas no Brasil estão 

entre as mais elevadas do mundo. Em decorrência da MP 579, editada em setembro passado, 

a partir de 2013, as tarifas cairão entre 16% e 28%, melhorando a colocação brasileira no 

ranking do custo de energia.

O potencial hidroelétrico brasileiro representa quase 40% de todo o potencial sul-americano, 

com uma capacidade total comprovada em torno de 200GW. 

Atualmente, a capacidade aproveitada encontra-se em torno de 80GW, o que faz com que 

haja cerca de 120GW (1,5 vezes a capacidade de hoje) que podem ser adicionados à capaci- 

dade de geração hidrelétrica brasileira.

Com o novo marco regulatório de 2004, foram criados mecanismos que solucionam os gar- 

galos de oferta e o sistema de geração tem condições de atender às necessidades. As me- 

didas tomadas em setembro de 2012 serão fundamentais para modicidade tarifária, sem 

comprometer o equilíbrio econômico do sistema.

Em relação à geração de eletricidade eólica, o Brasil possui potencial ainda não definido, de- 

vido à ausência de medidas de ventos em alturas superiores, onde o potencial eólico é maior. 

Segundo o presidente da EPE, Maurício  Tomalsquim, o potencial eólico Brasileiro “pode che- 

gar a 300 mil megawatts, ou seja, o que equivale a geração de 20 [hidrelétricas] Itaipus”.

A energia eólica, apesar da pequena participação, já aparece como uma indústria bem conso- 

lidada, economicamente competitiva. Mas sempre continuará a ser uma fonte complementar, 

tanto que o Plano Nacional de Energia (2007) prevê a adição de 6.300MW desse tipo de 

energia até 2030, comparado ao que existia em 2005.

Em relação à energia solar, o Brasil possui enorme  potencial,  pois é um país com uma das 

maiores áreas na região tropical do globo terrestre. Porém, a energia solar ainda é relativa- 

mente cara, inviabilizando muitos empreendimentos de maior porte. Porém, isso não signi-

fica que este tipo de energia não desempenhe um papel estratégico no desenvolvimento do 

país. Precisamos participar do desenvolvimento desta tecnologia, que muito tem a evoluir no 

futuro próximo.

Produtores domésticos de energia solar poderiam vender o excedente de sua geração para o 

sistema integrado. As usinas de açúcar e álcool já fazem isso com a cogeração de bioeletrici-

dade do bagaço de cana. É necessária  uma política de regulamentação que incentive o uso 

da energia solar, tanto na indústria quanto nos domicílios. O governo deve criar incentivos 
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para a tecnologia solar para, à medida que aumente o número de usuários, o Brasil domine 

a tecnologia e possa reduzir o custo da geração e ampliar sua utilização.

Oportunidades

No horizonte do projeto, o Brasil precisará dobrar a oferta de energia, isto é, precisaremos 

acrescentar 120GW aos atuais. A energia hidroelétrica terá papel prioritário, devido ao seu 

baixo custo de produção e ao fato de ser uma fonte limpa. Embora o planejamento do setor 

esteja equacionado, existe dificuldade em acelerar os editais para novas operações e há 

muita demora em se obter o licenciamento ambiental.

Embora o país possua algumas fábricas de equipamentos eólicos e de geração fotovoltaica, 

o domínio da tecnologia completa terá importância estratégica para o setor.

Desafios

O objetivo primordial deve ser a busca pela modicidade tarifária. Neste sentido, a política 

pública deve buscar o barateamento do custo do investimento.

A existência prévia à concessão dos projetos executivos também é importante, pois permite 

calcular melhor os custos do investimento, o que pode estimular a concorrência no processo 

licitatório.

Atualmente, uma licença para obra de grande porte como as hidrelétricas, das quais o Brasil 

precisa para cumprir as metas de crescimento deste projeto, pode levar até 6 anos. Isso en-

carece o projeto e aumenta as incertezas do retorno do investimento.

Por pressão de ambientalistas, as usinas mais recentes vêm sendo feitas com reservatórios 

pequenos, o que diminui a capacidade de geração de energia na época da seca, obrigando o 

sistema a utilizar termoelétricas movidas a combustíveis fósseis.

Em relação às energias alternativas, eólica e fotovoltaica, o Brasil precisa dominar integral- 

mente o ciclo de produção e participar do desenvolvimento tecnológico do setor, para que, à 

medida que o segmento se torne mais atrativo economicamente, o país possa usufruir desta 

tecnologia.
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7.12.3. TELECOMUNICAÇÕES

Contexto

Seja para se comunicar com o resto do mundo, seja para diminuir as distâncias internas de 

um país continental, um bom sistema de telecomunicações é fundamental para a competiti-

vidade brasileira.

Em termos de grau de atendimento de telefonia fixa, o Brasil se assemelha aos EUA e ul-

trapassa-o em telefonia móvel. Já em internet e TV por assinatura, o país possui a menor 

cobertura, quando comparado a México, EUA e Reino Unido. A universalização dos serviços 

de telefonia e a difusão da internet e TV por assinatura exigiram pesados investimentos do 

setor privado, notadamente no início do período pós-privatização. Entre 2005 e 2011, o setor 

das telecomunicações foi responsável por investimentos próximos a R$20 bilhões anuais, o 

que representa cerca de 3,5% da FBCF nacional atual.

De acordo com a União Internacional das Telecomunicações (UIT), o preço do serviço no Bra-

sil chega a ser de cinco a dez vezes mais alto que nas economias avançadas e está entre os 

mais altos do mundo. É importante mencionar que parte importante da tarifa – em torno de 

38% – são impostos, o que tornaria as políticas de redução tributária importantes neste setor.

 Tanto a telefonia fixa quanto a móvel têm sido alvos constantes de reclamações à Anatel. Na 

telefonia fixa, a base de assinantes tem crescido pouco (de 40 milhões, em 2005, para 43 mi-

lhões de linhas em 2011, segundo a Teleco), e o número de reclamações por 1.000 assinantes 

aumentou de 0,58, em dezembro de 2005, para uma média de 0,78, em 2011. Na telefonia 

móvel, as constantes reclamações e desacordos com reguladores levaram à suspensão das 

vendas de novas assinaturas de algumas operadoras em julho de 2012.

Oportunidades

A telefonia móvel já possui mais usuários que a população brasileira, em setembro de 2012, 

eram mais de 250 milhões. Embora mais de 80% dos planos sejam pré-pagos, a base instala-

da garante a receita necessária para fazer frente à boa parte dos investimentos.

A migração de 40 milhões das classes D e E para a classe C e a continuidade do aumento 

da utilização dos serviços, devido à incorporação do hábito, além do crescimento da renda, 

garantem os recursos para os investimentos em novas tecnologias, como a 4G e as futuras, 

no caso da telefonia, além do crescimento da cobertura tanto da internet banda larga como 

da TV por assinatura.
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Desafios

Os episódios recentes, como as restrições impostas às operadoras de telefonia celular, os 

aprimoramentos por parte da iniciativa privada e sua contrapartida pública (facilitação de 

investimentos, regulamentação e fiscalização, por exemplo) revelam quais serão os principais 

desafios para os anos que seguem, tanto em sua qualidade propriamente dita, quanto em 

preço para o consumidor final.

7.12.4. SANEAMENTO

Contexto

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 81% da popu-

lação possui acesso à água tratada. Já no que concerne à coleta e ao tratamento de esgoto, 

nota-se que o desempenho é mais tímido, uma vez que 57% dos domicílios têm acesso à 

coleta e apenas 40% do esgoto coletado passa por tratamento.

A Lei 11.445, de 2007, criou um novo quadro regulatório, estabelecendo diretrizes nacionais 

para o setor, cujos principais são: universalização, sustentabilidade econômica e gestão con-

junta entre entidades públicas.

Apesar do processo de privatização ter se iniciado em 1995, o setor ainda é dominado por 

empresas públicas que se concentram nas mãos dos estados e municípios brasileiros. O capi-

tal privado responde por apenas 10% das receitas do setor. 

Além disso, a maioria dos estados e municípios que possui o direito de exploração não con-

segue efetivar os investimentos por falta de um Plano de Saneamento Básico, obrigatório 

pela regulação vigente. As principais causas da falta de um planejamento para o saneamen-

to básico nos municípios e estados competentes são a falta de pessoal qualificado, a baixa 

arrecadação e a consequente limitação no orçamento (endividamento limitado devido à Lei 

de Responsabilidade Fiscal).

O índice de perda na distribuição chega a 45% para as Companhias Estaduais de Saneamen-

to Básico (CESB), ao passo que para as empresas privadas a perda é de 31%. Mais pronuncia-

da é a diferença na perda de faturamento, que vai de apenas 3% da receita teórica no caso 

das empresas privadas para 13% nas CESB.
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Oportunidades

A principal  meta do projeto para o setor de saneamento básico no Brasil é universalizar o 

acesso, o que necessitará do investimento de aproximadamente R$ 250 bilhões. A Lei 11.445, 

de 2007, conhecida como Lei do Saneamento, marcou a criação de um novo quadro regula-

tório estabelecendo diretrizes nacionais para o setor. Um dos princípios estabelecidos na Lei 

é a universalização do acesso. 

Esta nova Lei também permite gestão conjunta entre entidades públicas, sendo um passo 

importante para resolver o conflito legal de titularidade.

Desafios

Uma das principais dificuldades para a ampliação da participação do capital privado no setor 

é a ausência de delimitação de competência da prestação do serviço de saneamento básico. 

Diferentemente da energia elétrica e das telecomunicações, que são obrigações federais, o 

saneamento básico não possui um responsável definido na constituição, o que cria disputas 

políticas pela oferta deste serviço.

Uma possível solução para essa situação seria a criação de uma agência, com papel seme-

lhante ao da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para o setor de energia elétrica no 

Brasil. Essa instituição seria responsável por resolver os conflitos de interesse entre estados e 

municípios, oferecer ferramentas para que pequenos municípios consigam ter planos de sa-

neamento básico e resolver problemas burocráticos que travam o setor, como, por exemplo, 

o processo de aprovação ambiental.

Outro obstáculo aos investimentos no setor tem sido a dificuldade para a liberação dos re-

cursos, seja por falta de planos municipais de saneamento básico ou por entraves na gestão 

pública, principalmente no que tange aos conflitos entre agências reguladoras de diferentes 

níveis.



8 
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8.1. Propostas de política macroeconômica

A necessidade de ampliação das taxas de crescimento do país impõe a contenção dos au-

mentos nos gastos em relação ao PIB, liberando assim parcela do orçamento para investi-

mentos e incentivos ao setor privado, sem a necessidade de maior carga tributária. Para este 

fim, as propostas são: 

•	 Imposição de limites à expansão das despesas com gastos com pessoal e encargos sociais: 

crescimento em termos reais da despesa com funcionalismo de 50% do crescimento do PIB, 

até atingir um piso de 4% do PIB. Essa política pode ser conseguida por meio de ganhos 

de eficiência do setor público, que permitirão contenção da expansão da quantidade de 

funcionários, bem como por meio de crescimento real do gasto com servidores inferior ao 

crescimento real do PIB.

•	 Custeio do governo central: participações constantes em relação ao PIB de despesas so-

ciais (Lei Orgânica de Assistência Social [LOAS], Fundo de Amparo ao Trabalhador [FAT], Edu-

cação, etc.). Demais despesas de custeio com crescimento real inferior ao crescimento real 

do PIB.

•	 Custeio de estados e municípios com regras semelhantes ao governo central.

•	 Redução paulatina do ritmo de expansão dos gastos previdenciários: aumentos reais do 

piso previdenciário inferiores ao crescimento real do PIB. Ampliação da idade mínima de apo-

sentaria e contribuição. Extensão do período contributivo para quem se aposenta por idade.

Política monetária

Mudança da composição dos títulos em prol de uma participação maior de pré-fixados ou 

indexados a índice de preços, acabando com títulos vinculados à taxa do Sistema Especial 

de Liquidação e Custódia (SELIC), diminuindo a volatilidade e a exposição à taxa de juros, 

permitindo maior previsibilidade e, portanto, alongamento de prazos.

Desindexação de preços administrados: substituição do Índice Geral de Preços (IGP) e do 

Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) por índices que reflitam os custos setoriais dos 

bens e serviços.

Câmbio

Adotar uma posição ativa internacionalmente, com o objetivo de reduzir movimentos de 

valorização cambial artificial (guerra cambial).
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Sistema tributário

•	 Promoção da isonomia fiscal entre setores, regiões e produtos nacionais e importados.

•	 Eliminação da cumulatividade de impostos, definindo um conceito de valor líquido tribu-

tável para servir de base à tributação de qualquer bem ou serviço.

•	 Unificação dos tributos incidentes sobre o valor adicionado em um único imposto, em 

substituição a: ICMS, Programa de Integração Social (PIS)/Programa de Formação do Patri-

mônio do Servidor Público (PASEP), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS) e Contribuição de Intervenção no Domínio Público (CIDE) – Combustíveis.

•	 Unificação dos tributos sobre a renda (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido [CSLL] e 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica [IRPJ]).

•	 Utilização do imposto sobre produtos industrializados como instrumento de política in-

dustrial.

•	 A destinação das receitas do imposto sobre o valor adicionado e sobre a renda seguirá a 

atual vinculação de destinação, em especial para as áreas sociais.

•	 Eliminação da acumulação de créditos tributários.

8.2. Propostas de medidas transversais

Como referido anteriormente, a realização dos cenários de crescimento previstos neste pro-

jeto pressupõe a remoção de diversos desafios de âmbito predominantemente sistêmico 

presentes na economia brasileira. 

Muitos destes desafios, já enumerados anteriormente, são comuns a todos os setores.

Dentre os principais, podem ser destacados:

•	 Alto custo de capital e limitado acesso ao crédito: as empresas brasileiras estão sujeitas a 

dificuldades de acesso e altos custos de financiamento, especialmente quando comparado a 

nossos concorrentes internacionais, afetando a realização de investimentos produtivos. Adi-

cionalmente, o excessivo custo do capital de giro consome parcela significativa da geração 

de valor e restringe a aplicação de recursos para investimentos, que, em sua maioria, são  

realizados com recursos próprios (59,2% no caso de aquisição de máquinas e equipamentos).

•	 Baixo nível de investimento em inovação e P&D: os efeitos das elevadas taxas de juros 

sobre o cálculo do custo de oportunidade dos projetos de inovação e P&D, que, em geral, são 

de risco, têm uma taxa interna de retorno “inflacionada” para compensar as taxas pagas aos 

investimentos financeiros. Além disso, os recursos que poderiam ser investidos em inovação 

e P&D (73% são realizados com recursos próprios) são utilizados no pagamento de juros, 

criando um círculo vicioso de baixo nível de investimento em áreas que são determinantes 
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para a competitividade. Os efeitos negativos da elevada carga tributária e da apreciação e 

volatilidade cambial intensificam o cenário de incertezas.

•	 Escassez de mão de obra qualificada: profissionais qualificados são um dos determinantes 

para a competitividade, pois traduzem a capacidade de gerar conhecimento internamente. A 

tendência de aumento na quantidade de titulados em mestrado e doutorado ainda represen-

ta pouco frente às necessidades do país, pois, em boa medida, esse contingente de pesquisa-

dores permanece restrito ao âmbito acadêmico. A situação se agrava diante do desequilíbrio 

entre a oferta e a demanda por engenheiros e pessoal de nível técnico. Segundo o IPEA, um 

crescimento econômico acima de 5% pode gerar déficit da oferta de engenheiros; e, de acor-

do com pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) (2011), 62% das em-

presas relataram que faltam trabalhadores qualificados para atuar em P&D, especificamente. 

•	 Deficiências da infraestrutura: altos custos e limitações na estrutura logística afetam a efici-

ência da economia, onerando os produtores brasileiros frente aos competidores estrangeiros.

•	 Há, ainda, outros fatores que comprometem a isonomia competitiva da produção domés-

tica versus produtos estrangeiros, como a reduzida efetividade dos mecanismos de defesa e 

da fiscalização comercial e a necessidade de ampliar os instrumentos de apoio à exportação.

Estes desafios são endereçados na sequência por propostas transversais (horizontais), que, 

por definição, resolvem gargalos que impactam os setores priorizados e os demais setores da 

economia. Já para os desafios específicos, descritos em cada um dos setores, são apresenta-

das propostas verticais (específicas), que têm como objetivo resolver gargalos que impactam 

diretamente os setores priorizados.

8.2.1. INCENTIVAR A REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

8.2.1.1. Ampliar medidas tributárias de estímulo aos investimentos

A. Permitir a depreciação incentivada integral: depreciação acelerada realizada no próprio 

exercício para investimentos em bens de capital realizados pelos setores priorizados.

B. Na aquisição de bens de capital pelos setores priorizados, diferir integralmente o ICMS, 

em vez de crédito em 48 meses, como praticado atualmente.

C. Permitir, pelos Estados, que os créditos acumulados de ICMS pelas empresas sejam utili-

zados em ampliação e/ou modernização de instalações e aquisições de bens de capital.

D. Aperfeiçoar a medida de desoneração da folha de pagamentos para o setor de bens de 

capital, de modo a inexistir adição de tributos em outras fontes.
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E.  Reduzir impostos sobre os ganhos advindos do investimento em capital de risco nos seto-

res prioritários (por exemplo, fundos private equity/venture capital, de pensão, entre outros).

F. Eliminar a tributação sobre financiamento ao investimento. 

8.2.1.2. Reduzir o custo de capital para investimentos

A. Reduzir a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) para 4,5% (meta de inflação) e tornar per- 

manente o  Programa de Sustentação dos Investimentos (PSI), que tem menores custos, para 

os setores priorizados.

B. Reduzir os spreads dos agentes que repassam recursos do BNDES.

8.2.1.3. Ampliar a oferta de crédito para o investimento

A. Fortalecer o mercado de títulos corporativos de longo prazo através da criação de um Pro-

grama de Emissões de Títulos Corporativos Incentivados (PETCI), o qual coordene a atuação 

de investidores, bancos e emissores:

•	 Estabelecimento de meta de R$ 50 bilhões em lançamentos até o final de 2014.

•	 Garantia dos bancos públicos às emissões, de modo a formar mercado em curto prazo.

•	 Redução do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) para 15% para os títulos de investi-

mento adquiridos por instituições financeiras ao longo da vigência do Programa.

•	 Realização de leilões periódicos das carteiras dos bancos públicos para dar fluxo aos pa-

péis no mercado secundário.

B. Permitir a liberação de compulsório não remunerado, exclusivamente para linhas de in-

vestimento remuneradas pela TJLP.

C. Estruturar bancos públicos para operações de financiamento ao investimento, com metas 

de desembolso:

•	 Harmonização das linhas de financiamento ao investimento ofertadas por bancos públicos 

com recursos da União.

•	 Manutenção/elevação do orçamento do BNDES, privilegiando o financiamento de setores 

produtores de bens e serviços tradables e da infraestrutura.

•	 Aprimoramento do Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER) e inclusão no 

Plano Brasil Maior.

D. Apoiar, através do BNDES, a criação de Fundos de Investimentos em Participações (FIP), 

em parceria com o mercado de capitais, voltados a incentivar investimentos estratégicos 

passíveis de realização por empresas de alguns setores, mas que, em muitos casos, não os 
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realizam porque têm valores bem superiores à sua capacidade de endividamento.

E. Ampliar o apoio do BNDES aos Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) 

que fortaleçam as cadeias produtivas analisadas e contribuam para ampliar recursos das 

empresas para investimentos.

8.2.1.4. Melhorar as condições de acesso ao crédito para investimento

A. Reduzir a burocracia nas operações de crédito com a criação de modelos simplificados de 

documentação conforme as faixas de valores de empréstimo.

B.  Ampliar e operacionalizar a utilização dos mecanismos de garantia (Fundo Garantidor de 

Crédito [FGC]) e seguro de crédito.

C. Liberar, de forma automática, recursos para empresas com cadastro e histórico favorável 

de operações com recursos do BNDES.

D. Aumentar a capilaridade do Sistema de Financiamento ao Investimento, com base em 

parcerias entre BNDES e governanças locais, e BNDES e instituições empresariais e de análise 

de crédito.

8.2.2. INCENTIVAR A INOVAÇÃO E A P&D

8.2.2.1. Ampliar medidas tributárias de apoio à inovação 

A. Aprimorar os incentivos fiscais à inovação previstos na Lei nº 11.196/2005 (Lei do Bem) e 

da sua correspondente Instrução Normativa 1.187/2011, de modo a proporcionar segurança 

jurídica para as empresas. O aprimoramento da Lei do Bem consiste em:

•	 Dedução do IR para investimentos de P&D, próprios ou contratados de terceiros, nos mol-

des da Lei do Bem, indo de 100% até 300%, sendo 100% mais 100% referentes às despesas 

operacionais, 80% de incremento de pesquisadores e 20% relacionados aos gastos com 

patentes.

•	 Ampliação da abrangência da Lei, permitindo o uso do débito em outros instrumentos 

tributários (PIS/COFINS) como contrapartida ao investimento em P&D para empresas em 

regime de lucro presumido.

B. Permitir o aproveitamento dos benefícios em períodos posteriores, quando houver prejuí-

zo ou exceder o valor do lucro real ou da base de cálculo da CSLL.

C. Desonerar a folha de pagamento dos pesquisadores envolvidos em projetos de inovação 

e P&D, sem transferência de tributos para o faturamento.
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8.2.2.2. Reduzir o custo de capital para inovação

A. Condições de financiamento competitivas, com taxa de juros real igual a zero para todas 

as atividades/fases do projeto (da pesquisa até a comercialização), e não somente para eta-

pas de alto risco tecnológico.

B. Articular os instrumentos de política (incentivos fiscais, projetos cooperativos, subvenção 

e financiamento) em projetos estruturantes junto aos setores vetores. Esta articulação pode-

rá reduzir significativamente os custos de desenvolvimento tecnológico. 

8.2.2.3. Aumentar a oferta de crédito à inovação

A. Ampliar o crédito para inovação proporcional ao aumento das solicitações de financia-

mento e estabilidade de recursos para as instituições de fomento.

B. Ampliar os recursos para a subvenção econômica, de modo a atender toda a demanda 

deste instrumento pelos setores prioritários, além de garantir a previsibilidade dos editais e 

a agilidade na divulgação dos resultados.

C. Garantir que 100% dos recursos oriundos dos fundos setoriais sejam utilizados no apoio 

a projetos inovadores de empresas e na redução de custos de financiamento à inovação.

D. Operacionalizar o mecanismo de encomenda tecnológica e regulamentação dos instru-

mentos de compras públicas previstos na Lei de Inovação para os produtos manufaturados e 

serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, 

em especial aqueles que obtiveram aporte de recursos públicos (subvenções, por exemplo).

8.2.2.4. Melhorar as condições de acesso a crédito à inovação

A. Divulgação periódica das linhas de crédito para investimento em inovação e das condi-

ções de financiamento relacionadas, além da capacitação na elaboração de projetos, em 

especial para as empresas inseridas nas cadeias dos setores prioritários.

B. Reduzir a burocracia nas operações de crédito, com a criação de modelos simplificados de 

documentação conforme faixas de valores de empréstimo.

C. Liberar, de forma automática, recursos para empresas com cadastro e histórico favorável 

de operações com recursos do BNDES e Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).
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 8.2.2.5. Apoiar a realização da inovação 

A. Incentivar a criação de institutos tecnológicos voltados à pesquisa industrial aplicada nos 

polos produtivos dos setores priorizados.

B. Criar incentivos (e/ou condicionantes) para a atração de centros de P&D de empresas 

multinacionais.

C. Identificar tendências tecnológicas e criar indicadores de desempenho para monitorar a 

competitividade e benchmark por segmento.

8.2.3. APERFEIÇOAR AS COMPRAS GOVERNAMENTAIS

A. Estender margens de preferência em compras públicas a todos os produtos que apresen-

tem características passíveis de aplicação do mecanismo, além dos já regulamentados no 

âmbito do PBM.

B. Alongar prazos de aplicação de margens de preferência, criando um horizonte de deman-

da crível para estimular decisões de investimento no país.

C. Reestruturar programas de margens de preferência para produtores locais dos setores 

selecionados, no caso de compras governamentais (projetos de infraestrutura), e nas aquisi-

ções decorrentes de projetos de infraestrutura calcados no modelo de PPPs.

D. Aperfeiçoar o conceito de conteúdo local nas compras governamentais.

E. Estender as margens de preferência às compras dos estados e municípios.

8.2.4. APERFEIÇOAR O CONTEÚDO LOCAL

A. Exigir conteúdo local:

•	 Nas compras estaduais e municipais.

•	 Em todas as indústrias que se beneficiam de algum regime especial de tributação federal.

•	 Nas demais linhas públicas de financiamentos (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, 

por exemplo).

•	 Nos programas estruturantes do governo federal, inclusive em todo o PAC.

•	 Nas demais concessões de serviços públicos, a exemplo do que já ocorre no setor de P&G.

•	 Em todas as compras governamentais, de modo permanente.

•	 Nos demais setores estratégicos, por motivo de segurança nacional, a exemplo do setor 

de Defesa.

B. Melhorar a fiscalização do CL.



92

ESTRATÉGIA DE POTENCIAL SOCIOECONÔMICO PLENO PARA O BRASIL

C. Aprimorar a regra de cálculo do CL, tomando como parâmetro a Resolução do BNDES nº 

2.284, de 04/07/2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 25/07/2012.

D. Conceder incentivos progressivos para as empresas que realizarem CL acima do percentual 

mínimo exigido.

E. Aprimorar o Processo Produtivo Básico dos setores que o possuem, visando ao incremen-

to do CL ao longo do tempo.

8.2.5. INCENTIVAR A CAPACITAÇÃO DE PESSOAS

A. Investir em treinamento e capacitação de pessoas, o que poderá ser excluído do lucro 

líquido, para efeitos de apuração do lucro real, sem prejuízo da dedução normal, nos moldes 

da Instrução Normativa RFB 986/2009, incluindo empresas de engenharia.

B. Reforçar ações de formação de mão de obra especializada (por exemplo, Ciência sem 

Fronteiras). 

C. Empreender ações para fixação de mão de obra qualificada nas empresas (aumentar bol-

sas RHAE, bolsas para jovens doutores, incentivos tributários para treinamento de mão de 

obra alocada em P&D).

D. Ampliar e priorizar, conforme setores, oferta de vagas em escolas técnicas especializadas.

8.2.6. DESENVOLVER A FUNÇÃO ENGENHARIA

A. Desonerar a folha de pagamentos para empresas de engenharia, sem adição de tributos 

em outras fontes.

B. Criar um polo local de empresas de engenharia de competência internacional, combinan-

do incentivos regulatórios e atuação proativa do BNDES e FINEP na promoção de fusões e 

aquisições no setor.

C. Criar um fundo garantidor de crédito que financie as consultorias de engenharia, sem a 

necessidade de lastros em bens. Como as empresas de engenharia não são capital intensiva, 

a própria carteira de projetos deverá ser utilizada como lastro.

D. Ampliar o programa de financiamento de P&D para engenharia (por exemplo, FINEP).

E. Ampliar incentivos tributários para o desenvolvimento de engenharia de projetos no Brasil.

F. Fast track para vistos de trabalho de engenheiros estrangeiros.

G. Treinar e formar engenheiros no exterior, nos moldes do Programa Ciência Sem Fronteiras.
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8.2.7.  INCENTIVOS À EXPORTAÇÃO

A. Perpetuação do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas 

Exportadoras (REINTEGRA), de acordo com a tributação regressiva, em até 8%.

B. Criação de linhas de financiamento tipo Ex-Im Bank, em condições isonômicas de custo e 

em volume compatível com a ambição de internacionalização dos setores priorizados.

C. Desoneração do PIS/COFINS incidente sobre o frete dos produtos agropecuários destina-

dos à exportação.

D. Devolução imediata de créditos de tributos federais e estaduais gerados na exportação.

E. Abertura de novos mercados por meio da redução de barreiras tarifárias e não tarifárias.

F. Conceder benefício de suspensão de IPI, PIS e COFINS sobre aquisição de insumos para 

empresas que exportarem acima de 30% do faturamento.

8.2.8. DEFESA COMERCIAL

A. Fortalecer as estruturas de fiscalização das importações no Brasil, incluindo a aduana e os 

órgãos anuentes, assegurando a rapidez e a eficácia das operações.

B. Ampliar o uso de instrumentos de defesa comercial, quando houver suspeitas de práticas 

desleais de comércio:

•	 Licenciamento não automático, valoração aduaneira, verificação de origem e controle de 

importações desleais (medidas antidumping), resultando, se preciso, em controles físicos, 

como cotas, proibições ou medidas que levem à sobretaxação, garantindo a isonomia da 

competição com os bens importados.

C. Aperfeiçoar os processos de instalação e fiscalização do ex-tarifário, coibindo distorções 

favoráveis às importações predatórias.

D. Intensificar as regulamentações técnica, sanitária e fitossanitária, bem como da fiscaliza-

ção de seu cumprimento nas importações.

E. Aprimorar o combate às práticas ilegais nas importações, por meio da maior coordenação 

dos órgãos de tomada de decisão e execução do comércio exterior.

8.2.9. COMPETITIVIDADE NOS INSUMOS CRÍTICOS

A. Reduzir tarifas de energia elétrica: prosseguir na desoneração da energia elétrica, reduzin-

do encargos e alíquotas de ICMS.
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B. Reduzir preços do aço no mercado interno:

•	 Desonerar integralmente o minério de ferro e o aço de todos os tributos federais e esta-

duais, compensando com a adoção de imposto de exportação sobre as vendas de minério 

ao exterior.

•	 Vincular a obtenção de licenças exploratórias para novas reservas de minério de ferro no 

país a um percentual mínimo de produção local integrada de aço.

•	 Incentivar o desenvolvimento tecnológico e investimentos na rota DRI (substituição do 

carvão por gás natural).

C. Ofertar gás natural a preço competitivo com o mercado internacional: 

•	 Expandir a oferta de gás natural e reduzir seu custo para empresas usuárias, com previsi-

bilidade no ambiente regulatório do mercado desse insumo, contemplando, inclusive:

 › Formação de infraestrutura de transporte e armazenamento com custos competitivos, de 

modo a viabilizar a utilização industrial do gás natural de bacias como a do Rio São Francisco.

 › Revisão do marco regulatório da distribuição do gás natural, com eliminação de distor-

ções tributárias entre Estados.

•	 Desonerar integralmente todos os tributos federais e estaduais para os setores priorizados 

que utilizam gás como matéria-prima.

D. Oferta competitiva de insumos básicos para a cadeia petroquímica e seus produtos:

•	 Desonerar integralmente os produtos petroquímicos de todos os tributos federais e esta-

duais.

•	 Articulação pública entre regulação de acesso da petroquímica a insumos básicos com 

custos competitivos internacionalmente, e viabilização de novos investimentos, expandindo 

a oferta de produtos da cadeia a custos igualmente competitivos para os setores a jusante.

•	 Fomentar a maior competição nos segmentos a montante da cadeia, com atração de in-

vestimentos de novas empresas.
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6 Diversas propostas do setor naval tiveram como fonte o Projeto Perspectivas do Investimento no Brasil, realizado 
por IE/UFRJ e IE/UNICAMP (2009).

8.3. Propostas específicas

8.3.1. PETRÓLEO E GÁS E NAVAL 6

8.3.1.1. Planejamento da demanda

A. Garantir, por meio das rodadas de licitação das áreas de P&G, o volume de produção e a 

estabilidade da demanda no segmento naval, como no offshore, de modo a possibilitar o pla-

nejamento de investimentos e a realização de esforços de capacitação produtiva e tecnológi-

ca por parte dos agentes atuantes no setor, tendo em vista o potencial efetivo de incremento 

de conteúdo local.

8.3.1.2. Desenvolver clusters a partir de incentivos específicos

A. Há pelo menos cinco estados que poderiam investir na implantação de clusters nesses 

moldes, como pode ser visto na Tabela 6.

 
 [Tabela 6] ESTADOS QUE PODERIAM INVESTIR NA IMPLANTAÇÃO DE CLUSTERS.

* Reservas estimadas da ANP, bacias na área de influência dos estados; ** Mapeamento IPEA, investimento em principais portos
Fonte: ANP, Petrobras, MEC, MCT, Clippings, Antaq, Análise Bain

 BAIXA    |    ALTA PE ES RJ SP RS PR BA MG

Produção 2010 (K boe / d) _ 397 1713 54 _ _ 86 _

Reservas *(bilhões / boe) 0,3 3,2 22 30 _ 1,2 2,1 _

Presença de uma  
infraestrutura logística

Investimento previsto expansão 
infra portuária (R$ milhões)** ~680 ~3250 ~4450 ~3200 ~850 ~2250 ~730 _

Presença de uma cadeia 
fornecedora

Graduandos engenharia ~1200 ~1000 ~4500 ~12000 ~3500 ~3000 ~1700 ~4500

Ranking univ. (eng. de prod., 
elétrica / sist., mecânica)

(EFPE) (UFES) (UFRJ, 
PUC, RJ)

(USP, 
UNESP, 

ITA)

(UFRGS, 
UFSM)

(UFPR, 
UTFPR)

(UFBA) (UFMG, 
PUC-MG, 
UFMS)

% dispêndios em P&D dos gov. 
est. em relação às receitas totais 0,3% 0,15% 1% 3,4% 0,3% 1,9% 0,5% 0,5%

Centro P&D setorial e sede OCs

Atratividade de localização do cluster
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B. Definir estratégia clara para o setor:

•	 Com estruturação geográfica da produção no país.

•	 Com estruturação de clusters, ancorados em sistemista(s), capaz(es) de liderar estratégias 

tecnológicas.

C. Criar centros de engenharia naval de ponta e treinamento de mão de obra técnica (por 

exemplo, soldadores) dentro dos clusters.

8.3.1.3. Nova evolução da política de conteúdo local em P&G

A. Eliminar a incerteza jurídica sobre o afretamento de FPSO, equipamentos subsea, entre 

outros, ao incluir o CL, com percentuais definidos, em todos os tipos de afretamento e alu-

guéis relacionados às etapas de exploração, desenvolvimento e produção (reposição de pe-

ças, por exemplo).

B. Exigir CL, com percentuais definidos, e a certificação nas etapas de exploração, desenvol-

vimento e produção (peças de reposição, por exemplo).

C. Criar capacidade de contribuição mais direta das operadoras na viabilização do conteúdo 

local:

•	 Excluir o CL do bid e exigi-lo no contrato da operadora vencedora do leilão.

•	 Impor uma banda de CL mínimo (obrigatório para todos) e máximo:

 › A operadora que ultrapassar o CL máximo será bonificada.

 › A operadora que realizar o CL abaixo do “CL máximo” e acima do “CL mínimo” deposi-

tará no BNDES e/ou na FINEP até 5% do valor do investimento total para financiar o desen-

volvimento tecnológico de fornecedores nacionais.

 › CL abaixo do CL mínimo implica em multa.

 › A operadora tem a opção de compensar o CL não cumprido em outro equipamento de 

nível tecnológico similar.

 › Apuração do CL será baseada na planilha (cartilha) atualizada, detalhada por itens e 

subitens.

 › Bonificar operadoras nas rodadas de licitação que cumpriram os critérios técnicos  

 acima da meta na licitação precedente. Itens pontuados:

 » CL acima do CL máximo.

 » Investimentos em P&D na cadeia de fornecedores.

 » Transferência de tecnologia estrangeira para o Brasil por meio de joint-venture, com,  

 no mínimo 50% do capital social e golden share nacionais.

 » Percentual de CL realizado nas peças de reposição dos campos em operação atualmente.

•	 Nível crescente de CL mínimo a cada rodada.
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•	 Estabelecer CL progressivo dentro de cada rodada semelhante ao contrato de Cessão One-

rosa.

•	 Apuração e comprovação do CL devem ocorrer junto com o desenvolvimento do campo, 

uma vez por ano.

•	 Manter a multa proporcional ao CL não cumprido como é hoje, porém não conceder des-

conto mediante pagamento da multa à vista.

•	 Conceder bônus especial para a operadora que incentivar a internalização e o CL de “ser-

viços tecnológicos prioritários” e “componentes estratégicos” (por exemplo, sonda de perfu-

ração). O bônus especial vale quando a operadora compra uma M&E com CL realizado acima 

do CL “máximo da banda”.

Certificação:

•	 Aferição do CL feita por componentes nacionais sobre componentes totais (e serviços na-

cionais sobre serviços totais), excluindo-se todos os impostos, exceto Imposto de Importação, 

da base de cálculo do CL.

•	 Certificar CL a partir de componentes principais e excluir demais itens da base de cálculo.

D. Incentivos com base na performance em relação ao CL:

•	 Incentivos tributários:

 › Incentivos tributários para as empresas da cadeia fornecedora que ampliarem o CL além 

do CL mínimo.

 › Incentivar o investimento e a internacionalização de equipamentos-chave (que possuam 

elevado poder de indução da cadeia produtiva) em clusters selecionados, promovendo a 

desoneração total (nos moldes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da 

Indústria de Semicondutores [PADIS]) por 5 anos e parcial com gradações a partir do 6º ano 

(manter o II e exigir contrapartidas de CL e investimento em P&D).

•	 Incentivos à exportação:

 › o Estabelecer o REINTEGRA proporcional ao CL, que deve superar os 3% concedidos no 

REINTEGRA atual e contabilizar em dobro os créditos do PIS/PASEP, COFINS e Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI).

•	 Incentivo à inovação:

 › Destinar as multas relacionadas ao não cumprimento de CL para a FINEP e para o BNDES, 

a fim de serem reinvestidas no desenvolvimento tecnológico da cadeia fornecedora de P&G:

 » Por exemplo, internalização de tecnologia estrangeira (Fusões e Aquisições [F&A], por 

exemplo) em áreas-chave (por exemplo, engenharia básica), com golden share nacional, 

com BNDESPAR liderando a prospecção de parceiros potenciais e consolidação de grupos 

nacionais.

 › Ampliar em 50% os incentivos da Lei do Bem para a empresa que cumprir o CL mínimo.
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8.3.1.4. Foco nos setores priorizados de P&G, com uma agenda de desenvolvimento 

de competitividade de exportação

A. Aproveitar escala e curva de experiência propiciadas pela demanda local para assimilar 

tecnologia e desenvolver empresas EPCistas offshore de classe mundial, focadas em projeto, 

fabricação e instalação de módulos e topsides para sondas e unidades de produção, e na 

construção de EAM.

B. Flexibilizar o uso do 1% de P&D da Participação Especial para investimento nesses setores.

8.3.1.5. ATRAÇÃO DE TECNOLOGIA

A. Incentivar joint ventures com parceiros tecnológicos e participação acionária relevante 

(compromisso de transferência tecnológica e intercâmbio de engenheiros).

8.3.1.6. Consolidar e capacitar empresas do setor naval, com gestão da cadeia e 

aumento de competitividade

A. Consolidar grupos nacionais, viabilizando o aumento da escala produtiva.

B. Readequar a oferta:

•	 Estaleiros integrados para a produção offshore de FPSO, sondas e carga geral de grande 

porte.

•	 Atrair players internacionais não instalados no país para assimilar tecnologia.

•	 Promover aproximação (inclusive interpenetração patrimonial) entre o setor ofertante de 

serviços de apoio e o fabricante dessas embarcações.

•	 Intensificar o processo de modernização produtiva nos estaleiros (especialmente a médio 

prazo).

•	 Promover padronização de projetos ou partes integrantes.

•	 Aproximação com setor siderúrgico (parcerias, contratos de longo prazo, interpenetração 

patrimonial).

•	 Promover capacitações para atividades de reforma e manutenção, inclusive para mercado 

externo.

•	 Adensar a indústria de navipeças e equipamentos, promovendo parcerias e investimentos 

entre as empresas líderes do setor.
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8.3.1.7. Melhorar condições de financiamento

A. Equiparar o financiamento nacional aos existentes em outros países.

B. Aperfeiçoar e utilizar instrumentos de financiamento do Fundo da Marinha Mercante 

(FMM), instrumentalizando taxas progressivas ao usuário de recursos, reduzíveis mediante 

condicionalidades:

•	 Diferenciar empresas de capital estrangeiro, joint-ventures e empresas de capital nacional.

•	 Privilegiar empresas com maior conteúdo local.

•	 Diferenciar empresas com captações relacionadas a projetos de P&D.

8.3.1.8. Internacionalização produtiva

A. Promover a internacionalização produtiva:

•	 Com países vizinhos (Mercado Comum do Sul [MERCOSUL]).

•	 Em direção a outras províncias petrolíferas com exploração em águas ultraprofundas  

 (Golfo do México e costa oeste da África).

8.3.2. BENS DE CAPITAL

8.3.2.1. Prover financiamentos em condições competitivas

A. Sobretaxar (por exemplo, aumentar o Imposto sobre Operações Financeiras [IOF]) o  

supplier credit internacional subsidiado, quase sempre associado a importações predatórias.

B. Aprimorar as regras de conteúdo local do FINAME/BNDES:

•	 Implementar a Resolução do BNDES nº 2.284, de 04/07/2012, publicada no DOU em 

25/07/2012, que dispõem sobre o novo regulamento para cadastramento dos fabricantes de 

M&E no FINAME/BNDES.

•	 Aprimorar a Resolução citada ao excluir os gastos com mão de obra da base de cálculo 

do CL.

•	 Melhorar a fiscalização do cumprimento do CL.

•	 Conceder incentivos para a empresa que cumprir o CL acima do mínimo estipulado em 

termos de: 

 › Maior limite de cobertura; maior prazo de carência; maior prazo de amortização; menor 

taxa de juros.
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8.3.2.2. Ampliar a competitividade do setor

A. Estimular a consolidação de empresas, de modo a reduzir a excessiva fragmentação patri-

monial e favorecer economias de escala, especialmente no caso de bens de capital seriado. 

Isso pode ser realizado através de financiamento a aquisições, desenvolver programas de 

associações de empresas para aproveitar nichos de mercado e dar incentivos à criação de 

joint-ventures, entre outros.

B. Implementar políticas mais ativas de atração de investimentos estrangeiros sob novas 

bases (vinculados à internalização de bens tecnologicamente mais sofisticados ou com am-

bições de plataforma de exportação em nível global) ou mesmo de auxílio na confecção de 

contratos menos restritivos quanto à exportação nas associações de empresas brasileiras e 

estrangeiras.

C. Estimular a internacionalização de empresas de capital nacional, em especial financiando 

a aquisição de ativos produtivos, comerciais e tecnológicos no exterior, sobretudo na Itália, 

na Alemanha e nos EUA.

8.3.3. AUTOMOBILÍSTICA

8.3.3.1. Incentivar a capacitação da indústria de autopeças

A. Estabelecer um programa de incentivo aos desenvolvimentos produtivo e tecnológico da 

indústria de autopeças, nos mesmos moldes do novo regime automotivo (INOVAR-AUTO), 

com maior esforço às pequenas e médias empresas do setor.

B. Apoiar a criação e a especialização de centros tecnológicos de apoio a projeto, desenvol-

vimento e teste de ferramentas.

8.3.3.2. Criar ambiente propício à inovação e produção das indústrias de autopeças 

e automobilística

A. Definir estruturas de apoio e incentivos (fiscais, financiamento, qualificação de mão de 

obra, P&D, etc.) para produção e aplicação de tendências tecnológicas futuras (novos ma-

teriais, eletrônica integrada, produção limpa, tecnologia de redução de peso e tamanho e 

tecnologia de propulsão híbrida, elétrica e alternativa).

B. Criar centros nacionais de ensino, pesquisa e desenvolvimento de referência em engenha-

ria automotiva, através de parcerias entre governo, universidades e setor privado.
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8.3.4. SIDERURGIA

Conforme destacado no item 8.2.9 há a necessidade de se reduzir os custos dos produtores 

de insumos básicos.

Como o Brasil tem condições de viabilizar novas siderúrgicas ainda mais competitivas se 

alavancar seus recursos naturais, recomenda-se:

•	 Desonerar	integralmente	o	minério	de	ferro	e	o	aço	de	todos	os	tributos	federais	e	esta-

duais, compensando com a adoção de imposto de exportação sobre as vendas de minério ao 

exterior.

•	 Vincular	a	obtenção	de	licenças	exploratórias	para	novas	reservas	de	minério	de	ferro	no	

país a um percentual mínimo de produção local integrada de aço.

•	 Incentivar	o	desenvolvimento	tecnológico	e	 investimentos	na	rota	DRI	 (substituição	do	

carvão por gás natural).

•	 Ofertar	gás	natural	a	preço	competitivo	com	o	mercado	internacional.

8.3.5. QUÍMICA

8.3.5.1. Química/petroquímica e transformação de plásticos

A. Instituir medidas para aumento da integração competitiva entre os elos da cadeia química, 

aproveitando o potencial aumento de competitividade em insumos básicos e produtos petro-

químicos para agregação de valor nos setores a jusante – até transformados plásticos.

B. Fortalecer os segmentos a jusante da cadeia, visando maior agregação de valor, inclusive 

instrumentos financeiros para apoio à consolidação e à reestruturação das empresas do par-

que transformador.

C. Incentivar a internacionalização produtiva por novos investimentos e aquisições de em-

presas, com dois focos:

•	 América Latina: fortalecimento das empresas locais no mercado regional.

•	 EUA/Europa: viabilização de acesso à tecnologia de ponta do setor.

D. Dar isonomia entre alíquotas de IPI de resinas termoplásticas e produtos transformados 

plásticos em 7%.

E. Estimular a utilização de nanotecnologia nos produtos plásticos (chamados de nanocom-

pósitos) para obtenção de produtos adequados a novas especificações (por exemplo, aplica-

ções que demandam maior resistência térmica e estabilidade dimensional).
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F. Incentivar a produção de plásticos de engenharia, aproveitando a demanda potencial, por 

exemplo, na área de revestimentos de tubos e componentes de equipamentos para a explo-

ração e produção de petróleo em águas profundas.

G. Tornar mais atrativa as linhas de financiamento do Pró-plástico, que possuem exigências 

de financiamento mínimo elevadas.

8.3.5.2. Química fina e farmacêutica

A. Fomentar a criação de centros de toxicologia capazes de atender à demanda da indústria 

em itens prioritários para o Sistema Único de Saúde (SUS).

B. Criar estímulos para adensamento da cadeia produtiva do setor farmacêutico:

•	 Incentivando a produção de fármacos e a reindustrialização no segmento de química fina.

•	 Em atividades de alta intensidade tecnológica, envolvendo verticalizações seletivas da 

produção para produtos de base química e biotecnológica.

•	 Estimulando o uso da biodiversidade, da biotecnologia e da química avançada.

C. Incorporar e adotar todas as flexibilidades previstas no Acordo sobre Aspectos dos Diretos 

de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS, Trade-related Aspects of Intel-

lectual Property Rights), com vistas ao fortalecimento do CEIS – Complexo Econômico da 

Indústria da Saúde (por exemplo, licença compulsória).

8.3.6. VIABILIZAR O ETANOL FRENTE À GASOLINA NO MERCADO INTERNO

O Brasil precisa definir uma estratégia para viabilizar a competividade do etanol hidratado 

frente à gasolina no mercado doméstico, retomando, dessa forma, a atratividade dos inves-

timentos no setor sucroenergético. Nesse sentido são apresentadas propostas que visam 

retomar a competividade do etanol frente à gasolina. São elas:

A. Incentivo financeiro equivalente aos benefícios ambientais e de saúde pública gerados 

pela utilização do etanol ou incentivo calculado a partir da paridade com o preço internacio-

nal da gasolina.

B. Tratamento tributário favorável ao etanol: desoneração do PIS/COFINS; desoneração da 

folha de pagamento para os produtores de cana e etanol; unificação das alíquotas de ICMS 

entre os Estados (igualar ao patamar de São Paulo, em 12%).
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8.3.7. APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

O Brasil possui elevado potencial para ampliar sua produção de alimentos e sua inserção 

no mercado mundial; mas, para isso, será necessário superar alguns desafios, como o aper-

feiçoamento da gestão do sistema brasileiro de defesa agropecuária, por meio de: 

A. Intensificação do controle de fronteiras com países que apresentam elevado risco sanitá-

rio, como, por exemplo, aqueles que apresentam incidência de febre aftosa.

B. Ampliação da infraestrutura de laboratórios públicos para aumentar a capacidade e redu-

zir o tempo de análise dos produtos agropecuários.

C. Homogeneização dos serviços de inspeção federal, estadual e municipal.

D. Racionalização da alocação dos fiscais federais agropecuários. 

E. Informatização dos processos documentais de importação e exportação dos produtos 

agropecuários.

F. Informatização e cumprimento dos prazos legais de registro de novas moléculas (defensi-

vos agrícolas).

G. Cumprimento de prazos de resposta aos questionários dos países importadores.

H. Estabelecimento de acordos sanitários para a abertura de mercados.

8.3.8. CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA

A. Estimular a adoção de métodos construtivos mais modernos:

•	 Estímulos fiscais para a indústria de transformação de pré-fabricados.

•	 Estímulos ao investimento em P&D e inovação.

•	 Atrair empresas internacionais ou joint-ventures intensivas em métodos produtivos mo-

dernos.

•	 Uso de obras públicas para estimular a adoção de métodos construtivos modernos.

B. Ampliar a qualidade dos materiais de construção:

•	 Criar padrões técnicos para todos os materiais de construção.

•	 Ampliar o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP-H): oficializar normas 

técnicas para todos os materiais e estímulos à conformidade técnica, como estímulos fiscais 

às construtoras que usarem materiais certificados.

C. Induzir maiores ganhos de produtividade da mão de obra:

•	 Capacitação progressiva do trabalhador da construção civil aliada à certificação formal de 

cada nível de capacitação ou habilidade específica.
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D. Viabilizar alternativas de funding como CRI e outros.

E. Melhorar o programa Minha Casa Minha Vida:

•	 Estabelecer parcerias com prefeituras e governos para as concessões de terrenos com 

menores custos ou complementação do subsídio.

•	 Ampliar para regiões metropolitanas o valor máximo da unidade.

8.3.9.  INFRAESTRUTURA

8.3.9.1. Logística

•	 Planejamento logístico integrado, envolvendo os três níveis de governo, e entre as institui-

ções (ministérios, agências e secretarias), bem como melhor definição de seus papéis. 

•	 Plano geral de logística, buscando integração de todo sistema brasileiro aos sistemas da 

América Latina.

•	 O planejamento logístico deve constituir um banco de projetos executivos a priori, como 

forma de dar maior informação do projeto aos interessados, aumentando eficiência e redu-

zindo custos.

•	 O investimento em logística, bem como os demais componentes da infraestrutura, deve 

ser previsto com sobrecapacidade.

•	 O sistema de logística integrada deve prever e estimular o investimento privado.

•	 Expansão do uso de PPP em projetos não financeiramente autossustentado.

•	 O Plano Logístico deverá conter marcos regulatórios que estimulem a modicidade tarifária 

e contemplem planos de investimentos em expansão da capacidade. Deve-se evitar a co-

brança de outorga, pois esta onerará a tarifa.

•	 Desoneração dos investimentos: extensão da vigência do Regime Tributário Especial para 

Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária (REPORTO), bem como aprimoramento 

e expansão do escopo para inclusão dos modais estratégicos como ferrovias, hidrovias e 

dutovias.

•	 Programas governamentais de financiamento a projetos de infraestrutura a taxas compe-

titivas.

•	 Redução da burocracia com relação a licenças ambientais, garantindo o cumprimento dos 

prazos estipulados nos projetos. 

•	 Criação de programa de manutenção permanente dos modais não concessionados exis-

tentes.

•	 Hidrovias: investimentos em dragagem, derrocagem e eclusas, e integração com os demais 

modais.

•	 Portos: modernização e expansão da capacidade portuária.

ESTRATÉGIA DE POTENCIAL SOCIOECONÔMICO PLENO PARA O BRASIL
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8.3.9.2. Energia

•	 Agilidade no processo de licenciamento de novas usinas.

•	 Constituição de banco de projetos executivos a priori dos empreendimentos para expan-

são da oferta de energia.

•	 Estímulos à construção de usinas com lagos maiores e não a fio d´água.

•	 Política industrial para produção de equipamentos geradores de energia fotovoltaica e 

eólica no país: desoneração, linhas de crédito, atração de produtores estrangeiros e formação 

de joint-ventures com empresas locais.

8.3.9.3. Telecomunicações

•	 Rever carga tributária e encargos setoriais.

•	 Agilizar a implantação da tecnologia 4G.

•	 Separação entre prestação de serviços e operação de redes com Instituição de direito de 

passagem.

•	 Simplificação no processo de licenciamento, construção de redes e implantação de ante-

nas de telefonia móvel.

8.3.9.4. Saneamento

•	 Marco legal que defina a competência do saneamento básico; resolução do conflito de 

interesses entre estados e municípios. 

•	 Programa para elaboração de planos municipais de saneamento básico (uma obrigatorie-

dade do marco regulatório do setor).

•	 Incentivo à criação de consórcios de municípios para a organização de serviço conjunto 

de saneamento.

•	 Organizar instrumento financeiro para viabilizar investimento em que os recebíveis dos 

serviços de água e esgoto possam ser a garantia do empréstimo, evitando que restrições da 

Lei de Responsabilidade Fiscal inviabilizem o investimento em saneamento.
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