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I. Introdução. 

Apesar do excelente desempenho recente das contas externas do país, com o aumento das 
exportações1, a ampliação do superávit comercial2 e a queda expressiva do déficit em conta 
corrente3, o ajuste externo do país ainda está longe de se completar.  

• O passivo externo líquido permanece elevado, da ordem de US$ 350 bilhões ao final de 20024. 
Há, relacionado a este passivo, obrigações explícitas (frente ao endividamento externo) e 
implícitas (relativos às remessas de lucros e dividendos, e liquidação de posições de portfolio) 
que deverão ser saldadas no tempo, em um contexto de  redução  do fluxo de investimentos 
diretos no país, volatilidade dos investimentos de portfolio, e incerteza da disposição de bancos 
e investidores tomarem dívida brasileira. 

• O país ainda necessita do acordo com o FMI e o colchão de segurança que proporciona, seja 
para o fechamento das contas externas, seja como instrumento de redução de risco para os 
detentores de dívida (soberana e privada) do país5.  Estes recursos irão também facultar a 
melhora do perfil (do estoque) dos títulos públicos federais, cujo componente com correção  
cambial e de operações de swap real-dólar ao final de Março de 2003 era de 31,3%, e que 
introduz um elemento adicional de risco macroeconômico em função da volatilidade do dólar. 
De qualquer forma, uma situação de normalidade macroeconômica deverá prescindir de novos 
acordos e de recursos do FMI. 

• O superávit da balança comercial, se bem que crescente, é resultado não apenas da expansão das 
exportações, mas de um crescimento lento das importações, sendo a retomada destas bastante 
sensível à evolução do PIB e à taxa de câmbio.  Estima-se que a elasticidade das importações 
em relação ao PIB seja da ordem de 1 a 2 (dependendo do horizonte considerado), e a 
elasticidade em relação ao câmbio real esteja em torno de 1, o que sugere que uma retomada do 
crescimento a taxas de 4% a.a., combinada com uma apreciação cambial real da ordem de 10%, 
possa levar à expansão das importações a taxas próximas de 15% a.a. nos próximos anos. Em 
consequência disso – e também do efeito adverso que a valorização cambial acarretaria sobre as 
exportações –, o superávit no fluxo de comércio poderia voltar a cair para menos de US$5 
bilhões. 

                                                 
1 As exportações do primeiro quadrimestre  foram superiores a US$ 20,7 bilhões, mais de US$ 4 bilhões acima do mesmo período 
em 2002, o que representaria metade da meta do MDIC de um ganho de US$ 8 bilhões frente ao ano anterior. A expansão foi 
resultado tanto dos ganhos em produtos básicos (+ 42,3%), como semi-manufaturados (+ 33,9%) e manufaturados (+ 20,2%), e 
reflete a expansão do mercado norte-americano (crescimento de 27%), recuperação da Argentina, e os ganhos dos manufaturados em 
novos mercados, a exemplo da Ásia (+55%), Europa Oriental (+32%) e Oriente Médio (+37%). Vale acentuar que a China foi no 
mês de Abril o segundo maior mercado para exportações brasileiras, com um crescimento de 316%, centrado em óleo de soja, 
minério de ferro, produtos siderúrgicos e autopeças, dentre outros (no primeiro trimestre o crescimento das importações Chinesas foi 
de 148%, o 4º maior mercado após os Estados Unidos, Argentina e Holanda). Ver Valor Econômico, 5/05/2003, p. A3 e 30/04 e 1/05, 
p. F5. 
2 No primeiro quadrimestre do ano, o superávit da balança comercial foi de US$ 5,47 bilhões, cerca de US$ 4,0 bilhões a mais do 
que em Abril de 2002. O superávit estimado para o ano de 2003 se situa na faixa de US$ 16-18 bilhões.   
3 Estima-se que o déficit em conta corrente no ano de 2003 deverá cair para o intervalo de US$ 1-4 bilhões.  
4 A relação Passivo Externo Líquido/Exportação de Bens e Serviços Não Fatores, que em 2002 foi da ordem de 5 (considerando o 
valor do passivo em 30/09/02), deve permanecer nesse patamar em 2003. Um intervalo confortável para o país em um contexto de 
crescimento seria de 3-4 vezes as exportações.  
5 Este acordo, no valor de US$ 30 bilhões e concluído em 2002, foi o terceiro em oito anos, possivelmente o maior indicador da 
fragilidade macroeconômica do país no período. O acordo de 2002 prevê o desembolso de 6 parcelas, precedido da aderência do 
governo a certas ações e da economia a determinadas metas. A terceira e maior parcela, no valor de US$ 9,1 bilhões, deverá ser 
sacada a partir de 6 de junho de 2003. 
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Neste sentido, o aumento continuado e substancial das exportações permanece no caminho crítico 
da recuperação da economia brasileira e seu crescimento sustentado6. A expansão das exportações, 
uma vez que a economia do país volte a uma trajetória de crescimento a uma taxa de 3,5% a 4% 
(que poderá ocorrer já no último trimestre de 2003, na medida em que a taxa de juros caia 
fortemente), irá depender, por sua vez, de uma combinação de aumento da produtividade e 
crescimento dos investimentos em bens comercializáveis. Este talvez tenha sido o ponto de maior 
relevância no trabalho apresentado neste Fórum no ano de 2002, cuja proposição básica foi assim 
sintetizada,  

“Primeiro, que a retomada do crescimento depende de um processo de realimentação dinâmica entre 
exportação, investimento, poupança e consumo, cujos resultados espelhados na trajetória da 
economia seriam magnificados pelos ganhos de produtividade. Segundo, que o ‘ponto de entrada’ 
para romper o nó górdio que amarra essas variáveis seria a expansão das exportações, validada 
inicialmente pela expansão da capacidade real com base em aumentos de produtividade, seguida do 
crescimento do investimento, sustentado após um período inicial, por níveis de poupança mais 
elevados.”7 

A mudança de preços relativos propiciada pela desvalorização em 2002 poderia ser tomada como 
um forte “impulso inicial” às exportações (“ponto de entrada” para romper o nó górdio do baixo 
crescimento acima citado), cuja sustentação dependeria num segundo momento (os anos de 2003-
04) do aumento do investimento e da produtividade.  

Cabe ressaltar que o aumento da taxa de investimento da economia requerido para sustentar o 
crescimento das exportações é bastante significativo. De acordo com os resultados apresentados no 
trabalho anterior, a expansão das exportações à taxa de 9%a.a. – taxa compatível com a retomada 
do crescimento sustentado da economia – requereria a elevação gradual da taxa de investimento em 
capital fixo do patamar de 19,2% do PIB no período 1999-2001 para algo em torno de 20% do PIB 
em 2003-2006 e 21% no quadriênio seguinte.  

A criação de capacidade nos setores de bens transáveis teria, nesta perspectiva, uma dupla função 
no ajuste das contas externas do país: garantir que a trajetória de aumento das exportações não 
venha ser interrompida com a retomada da demanda doméstica, pela consolidação de “plataformas” 
de empresas cuja lógica de inserção no mercado tem por premissa a complementaridade entre 
vendas externas e domésticas; e que o superávit da balança comercial não seja realizado a partir de 
uma compressão episódica das importações, mas com base no crescimento das exportações aliada à 
substituição competitiva das importações.  

Em passado recente, a constituição de plataformas no setor de veículos (carga, passageiros, e 
máquinas agrícolas), partes e peças, produtos aeronáuticos, papel e celulose, metalurgia e 
siderurgia, e em diferentes cadeias de agronegócios (com destaque para o complexo soja), foi 
resultado tanto de políticas direcionadas a setores específicos – a exemplo do regime automotivo e 

                                                 
6 Um crescimento da ordem de 4% aa. supõe as exportações se expandindo a 8-9% aa., invertendo a tendência verificada em 2000-
2002, em que o ritmo de aumento das exportações caiu de 14,7% (2000) para 5,7% (2001) e 3,7% (2002). É altamente provável que 
as exportações em 2003 venham a se expandir a uma taxa de pelo menos 8%, sendo a estimativa do governo de 13% (cerca de US$ 
68 bilhões). A questão é se esse ritmo de crescimento é sustentável.   

7 Ver, dos autores, “Crescimento Econômico, Resposta Exportadora e Poupança,” em J. P. Dos Reis Velloso (Coord.), 
Brasil e a Economia do Conhecimento, Rio de Janeiro, José Olympio, 2002. Vale notar que não apenas a produtividade 
e o investimento afetam isoladamente as exportações, mas também sua interação, pois ganhos de produtividade, 
incluindo do próprio investimento, alavancam estes últimos ao ampliar a lucratividade dos projetos; e inversamente, a 
expansão dos investimentos tende a elevar a produtividade, pela incorporação de novas tecnologias em bens de capital, 
sistemas, estruturas e plantas industriais.   
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do Moderfrota, no caso de veículos; quanto dos esforços de abertura de mercado e promoção ativa 
das exportações – que vêm beneficiando amplamente os agronegócios8, o setor aeronáutico (via 
oferta de financiamento às exportações), dentre outros; e ainda das estratégias específicas 
perseguidas pelas empresas, envolvendo criação (ou aquisição) de capacidade, melhoria de 
produtividade,  estabelecimento de parcerias (freqüentemente visando a contratação de demanda), 
diferenciação de produto, e aproximação do cliente e outras formas de agregação de valor.  

Essas plataformas têm estado na base do crescimento recente das exportações, cuja sustentabilidade 
a médio prazo supõe a expansão da capacidade produtiva a taxas possivelmente mais rápidas do que 
aquelas que respondem apenas ao esgotamento da capacidade. No caso específico das grandes 
empresas, que vêm liderando o crescimento das exportações, a restrição pelo lado da oferta à uma 
estratégia exportadora mais agressiva, com base em consolidação das plataformas existentes, 
revolve em torno do custo de investimento e seu financiamento9. Facilitar a criação de capacidade, e 
de modo mais geral, induzir o aumento da taxa de investimento, seria, nesse sentido, passo essencial 
para remover barreiras à expansão das exportações.  

O país defronta-se, portanto, com um duplo desafio: garantir a retomada do investimento, e 
estabelecer as bases para criação de novas áreas de dinamismo exportador. Este trabalho tem por 
objetivo estabelecer os determinantes do investimento – foco do capítulo II – e as políticas 
necessárias à remoção dos obstáculos à expansão da capacidade produtiva no setor de bens 
transáveis, de que trata a seção III. O trabalho sublinha a necessidade de se criar as condições 
estruturais para a retomada do investimento, pela redução da volatilidade macroeconômica, 
expansão da demanda agregada e contração do custo de capital.  A prazo mais curto, seria possivel 
induzir o aumento gradual na formação bruta de capital fixo pela redução de seu custo e melhoria 
das condições de financiamento (em que o BNDES permanece como ator chave). Uma redução da 
taxa real de juros e desoneração dos bens de capital serviria de forte estímulo para o 
desgargalamento de setores no limite da capacidade e – como demonstrado no estudo – seria 
instrumental na expansão dos investimentos para o conjunto da economia. Finalmente o trabalho 
sugere que há espaço para um programa com foco na criação de novas plataformas integradas, 
sujeitas à dupla lógica dos mercados externo e doméstico dado o aparente desequilíbrio entre 
plataformas já consolidadas ou em rápida consolidação, base do dinamismo exportador do país, e a 
escassez de novas áreas, capazes de assegurá-lo no longo prazo.  

II. O Investimento e seus Determinantes no Brasil 

A literatura recente sobre os determinantes do investimento agregado no Brasil é muito escassa, 
sendo quase inexistentes os estudos que englobem (pelo menos parcialmente) o período pós-1990.10 
Esta seção visa contribuir para o preenchimento dessa lacuna, de modo a possibilitar uma discussão 
mais rigorosa das possibilidades e dificuldades de uma política voltada para a promoção de 
investimentos na economia brasileira.  

A análise empírica dos determinantes do investimento agregado de um país baseia-se, em geral, em 
quatro classes de variáveis com possível poder explicativo. A primeira inclui variáveis que 

                                                 
8 Conjugado, neste caso, com o maior e mais bem sucedido programa de pesquisas no país, liderado pela Embrapa. 
9 Já para as pequenas e médias empresas (PMEs), o processo de capacitação produtiva, e ação coletiva de abertura de mercados e 
promoção comercial, têm sido imprescindíveis para tornar a atividade exportadora não marginal. Na maioria dos casos, PMEs 
necessitam serem induzidas, seja pelo governo (a exemplo do trabalho da APEX, executado por intermédio de instituições de 
representação e/ou ação empresarial) e/ou por grandes empresas liderando cadeias produtivas.  
10 São exceções os trabalhos de G. M. Melo e W. Rodrigues Jr., Determinantes do Investimento Privado no Brasil, 1970-1995; Texto 
para Discussão IPEA No.605, 1998, e de R. Pereira, Investment and Uncertainty in a Quadratic Adjustment Cost Model: Evidence 
from Brazil, Texto para Discussão IPEA No.663, 1999. 
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procurem captar o custo de utilização do capital, tais como a taxa de juros real, o preço dos bens de 
capital e a carga tributária incidente sobre os investimentos ou sobre a atividade produtiva em geral. 
A segunda classe de variáveis está associada à dinâmica da demanda agregada, que, ao sinalizar o 
retorno potencial dos novos investimentos, afeta simultaneamente a demanda de bens de capital 
pelas firmas e a oferta de financiamento pelas instituições financeiras. A terceira classe de variáveis 
inclui “proxies” para o grau de incerteza do ambiente macroeconômico em que as decisões de 
investimento são tomadas, com o objetivo de captar o efeito negativo da incerteza na presença de 
custos irreversíveis de investimento. Por fim, a quarta classe engloba variáveis de decisão do setor 
público, como a oferta de financiamento por parte das instituições públicas e o nível de 
investimento público – que pode ser complementar ou substituto em relação ao investimento 
privado. 

Os estudos mais recentes dos determinantes do investimento agregado no Brasil sugerem a 
relevância de algumas dessas variáveis. Melo e Rodrigues Jr. (1998), que estimam uma equação 
para o investimento privado agregado no período 1970-95 a partir de dados anuais, obtém 
coeficientes com os sinais esperados e estatisticamente significativos para o PIB, taxa de juros real e 
inflação (usada como “proxy” para o grau de incerteza macroeconômica). No que se refere à relação 
entre investimento público e privado, os resultados são pouco confiáveis do ponto de vista 
estatístico, mas apontam para a predominância do efeito de “crowding-out”. Pereira (1999) estima 
um modelo com custos de ajustamento quadrático para o investimento agregado a partir de dados 
trimestrais para o período 1980.T1-1998.T4, encontrando efeitos positivos do PIB e da taxa de 
câmbio real e um efeito negativo de uma medida de “incerteza macroeconômica” sobre o 
investimento.11 Ele também obtém um inesperado efeito positivo do preço dos bens de capital sobre 
o nível de investimento. 

Ambos os trabalhos têm implicações interessantes no que se refere às medidas de política 
econômica necessárias para estimular o investimento no país, mas não se mostram adequados para 
explicar o atual momento da economia brasileira devido ao período amostral utilizado, que confere 
pouco peso à decada de 1990 e, em especial, ao período pós-Real. Dadas as significativas mudanças 
estruturais que caracterizaram a economia brasileira nesse período – em particular, os processos de 
liberalização comercial e financeira e a estabilização macroeconômica –, a utilização dos resultados 
desses trabalhos nas discussões atuais de política econômica seria, no mínimo, questionável.12 

Torna-se necessário, assim, um esforço de investigação dos determinantes do investimento na 
economia brasileira a partir de dados mais atuais. Cabe notar de antemão que, devido à extensão 
relativamente curta do período pós-estabilização (8 anos), não será possível prescindir totalmente 
das observações do período de alta inflação. Espera-se que possíveis distorções causadas pelo uso 
de dados do período pré-Real sejam mais do que compensadas pelo aumento dos graus de liberdade 
na estimação. 

No exercício apresentado a seguir, optou-se por modelar dois sistemas independentes, o primeiro 
visando explicar a dinâmica das taxas de investimento em máquinas e equipamentos domésticos e 
importados, e o segundo voltado para a explicação da taxa de investimento em construção. Em 
ambos os sistemas, foram testadas e incluídas/excluídas algumas das variáveis comumente 
utilizadas na literatura sobre equações de investimento. A estimação de dois sistemas independentes 
é evidentemente uma aproximação que desconsidera as interrelações entre os investimentos em 

                                                 
11 A medida de incerteza utilizada baseia-se na volatilidade dos choques nas taxas de juros e câmbio e nos preços dos bens de capital, 
estimada a partir de modelos GARCH. 
12 Esse problema é evidentemente menos grave no caso do trabalho de Pereira (1999), que utiliza dados de 1980 a 1999. Mesmo 
nesse caso, porém, a amostra está fortemente contaminada pelo período de alta inflação e economia “fechada”, além de não incluir o 
período de câmbio flutuante. 
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equipamentos e em construção; dada a limitação das séries temporais disponíveis não há, porém, 
alternativa. 

II.1 Taxa de investimento em máquinas e equipamentos 

Estimou-se um modelo autoregressivo vetorial (VAR), usando dados mensais dessazonalizados 
para o período 1991-2002,  para as seguintes variáveis: taxa de investimento em máquinas e 
equipamentos domésticos (ID), taxa de investimento em máquinas e equipamentos importados (IE), 
preço real de máquinas e equipamentos domésticos (PID), preço real de máquinas e equipamentos 
importados (PIE), taxa de juros real (J), taxa de utilização da capacidade instalada na indústria (U) e 
aceleração inflacionária (P).13. O VAR foi especificado com duas desafagens, com base no critério 
de informação de Schwarz e sujeito à restrição de que os resíduos não apresentassem 
autocorrelação.14 

Os Gráficos 1 e 2 mostram algumas funções de resposta a impulso do VAR para o horizonte de 24 
meses.15 No Gráfico 1, cada quadro apresenta a resposta do investimento em máquinas domésticas a 
“choques” de um desvio-padrão em cada uma das variáveis do sistema (inclusive choques na 
própria variável), com intervalos de confiança de ± 2 desvios padrões. No Gráfico 2, são 
apresentadas as respostas do investimento em máquinas importadas a choques em cada variável do 
sistema. 

Os principais resultados do exercício são resumidos a seguir: 

(a) um choque de demanda, representado pela variável de utilização da capacidade (U), afeta 
positivamente ambas as categorias de investimento, sendo a resposta do investimento em 
máquinas importadas mais persistente no tempo; 

(b) A aceleração inflacionária (P) afeta negativamente ambas as categorias de investimento, com 
um efeito relativamente mais forte sobre a demanda de máquinas importadas; 

(c) a taxa de juros real (J) acarreta um efeito negativo significativo sobre o investimento em 
máquinas domésticas. O efeito sobre o investimento em máquinas importadas também é 
negativo, mas estatisticamente pouco significativo; 

(d) o preço dos bens de capital domésticos (PID) tem efeito negativo sobre o investimento em 
máquinas domésticas; o efeito sobre o investimento em máquinas importadas é inicialmente 
positivo (devido provavelmente a um efeito de substituição de equipamentos domésticos por 
importados) e posteriormente torna-se fortemente negativo (possivelmente em decorrência do 
efeito adverso sobre a rentabilidade dos investimentos em geral); 

(e) um choque no preço dos bens de capital importados (PIE) causa retração no investimento em 
máquinas importadas, mas afeta positivamente o investimento em máquinas domésticas – o que 
pode ser atribuído a dois fatores distintos: (i) o efeito positivo que uma desvalorização da taxa 

                                                 
13 Os dados primários foram extraídos do IPEADATA (www.ipeadata.gov.br). As taxas de investimento foram mensalizadas a partir 
da razão das séries mensais de investimento pelo índice de produção física da indústria; a construção das séries de investimento 
seguiu metodologia fornecida pelo Grupo de Acompanhamento Conjuntural do IPEA. Os preços reais de máquinas domésticas e 
importadas foram obtidos, respectivamente, como a razão do IPA-máquinas e equipamentos pelo IGP-DI, e como a razão do preço 
das importações de máquinas e equipamentos em reais pelo IGP-DI. Tais variáveis foram definidas em logaritmos na especificação 
do modelo. A taxa de juros real corresponde à taxa SELIC deflacionada pelo IPCA, e a aceleração inflacionária é a primeira 
diferença da inflação (medida pelo IPCA). Quando necessário, as variáveis foram dessazonalizadas pelo método X-12 ARIMA. 
14 Para uma discussão do uso de critérios de informação na escolha da ordem de defasagens de modelos VAR, ver H.Lutkepohl, 
Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, 1991. 
15 A análise das funções de resposta a impulso está baseada na decomposição de Cholesky da matriz de covariância dos distúrbios do 
VAR, usando-se a ordenação (U,P,J,ID,IE,PID,PIE). Para uma discussão detalhada da análise de função de resposta a impulso em 
modelos autoregressivos vetoriais, ver, por exemplo, J. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994, cap.11. 
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de câmbio (que entra na definição do preço dos bens de capital importados) acarreta sobre a 
competitividade da atividade produtiva doméstica e, consequentemente, sobre a demanda de 
investimento; (ii) a substituição de bens de capital importados por bens domésticos; 

(f) no curto prazo, choques na demanda de investimento em máquinas importadas tem efeito 
negativo - ainda que pouco significativo - sobre o investimento em máquinas domésticas; em 
prazo mais longo, porém, o efeito torna-se positivo; 

(g) choques na demanda de investimento em máquinas domésticas não parecem afetar 
significativamente o investimento em máquinas importadas. 

Gráfico 1 
Funções de resposta a impulso:  

Taxa de investimento em máquinas e equipamentos domésticos (ID) 
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OBS.: (i) Funções de resposta a impulso obtidas pela ortogonalização das inovações do VAR. 
(ii) Os impulsos correspondem a inovações de 1 desvio padrão em cada variável. 
(iii) As linhas tracejadas correspondem a intervalos de confiança de ± 2 desvios padrões. 

De um ponto de vista meramente qualitativo, os resultados parecem satisfatórios, tendo em vista 
que os sinais de todos os efeitos estimados encontram respaldo na teoria econômica e são, na 
maioria dos casos, estatisticamente significativos a 5% ou 10%.16 Resta verificar em maior detalhe 
a magnitude de tais efeitos. 

                                                 
16 Vale ressaltar que, devido ao elevado número de parâmetros estimados em modelos VAR, é comum que as funções de resposta a 
impulso apresentem baixa significância estatística. Logo, mesmo aqueles resultados que se revelam apenas marginalmente 
significativos podem ser considerados “satisfatórios”. 
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Gráfico 2 
Funções de resposta a impulso:  

Taxa de investimento em máquinas e equipamentos importados (IE) 
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OBS.: (i) Funções de resposta a impulso obtidas pela ortogonalização das inovações do VAR. 
(ii) Os impulsos correspondem a inovações de 1 desvio padrão em cada variável. 
(iii) As linhas tracejadas correspondem a intervalos de confiança de ± 2 desvios padrões. 

O Quadro 1 apresenta a decomposição da variância dos erros de previsão do investimento em 
máquinas domésticas (ID) e importadas (IE) para diferentes horizontes temporais. Os valores 
apresentados no quadro correspondem à proporção da variação inesperada dessas variáveis 
explicada pelos choques em cada variável do sistema.  

Inicialmente, a variação de ambas as categorias de investimento é explicada predominantemente 
pelas seus próprios choques, denotando o grau de inércia dessas variáveis, mas à medida que 
expande-se o horizonte de previsão, o poder explicativo das demais variáveis aumenta 
consideravelmente. Após 24 meses, cerca de 60% da variação do investimento em máquinas 
domésticas é explicada por choques nas demais variáveis, com destaque para a utilização da 
capacidade instalada (18%), o preço de bens de capital importados (17%) e a taxa de juros real 
(11%). No que se refere ao investimento em máquinas importadas, aproximadamente 35% da 
variação total após 24 meses é explicada pelas demais variáveis, em particular pelo preço dos bens 
de capital domésticos (16%) e pela utilização da capacidade (7%); as outras variáveis contribuem 
com percentuais que variam entre 1% e 5% da variação total. 

Vale destacar dois resultados interessantes do Quadro 1. Primeiro, para ambas as categorias de 
investimento, a proporção da variação total explicada, após 24 meses, por choques de 
aceleração/desaceleração inflacionária é relativamente baixa, variando entre 4,5% e 5,5% (ver 
discussão abaixo, na interpretação dos resultados do quadro 3). 
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Quadro 1 
Decomposição da variância dos erros de previsão: 

Investimento em máquinas e equipamentos domésticos (ID) e importados (IE) 

(I) Taxa de investimento em máquinas domésticas (ID)  
 Período Desvio-

padrão 
Proporção da variância dos erros de previsão  

explicados por cada variável do sistema (em %) 

  ID IE U P J PID PIE 

1 0,69 73,23 1,06 23,89 0,00 0,00 0,70 1,13 
4 1,11 53,34 2,27 21,81 5,00 9,59 3,85 4,14 
8 1,35 44,36 3,64 20,97 6,27 11,35 6,20 7,19 

12 1,47 41,25 3,80 20,44 6,15 11,67 6,50 10,19 
16 1,53 40,02 3,59 19,65 5,77 11,61 6,33 13,04 
20 1,58 39,21 3,52 18,91 5,57 11,33 6,10 15,35 
24 1,61 38,36 3,76 18,39 5,58 11,01 5,93 16,96 

(II) Taxa de investimento em máquinas importadas (IE)  
Período Desvio-

padrão 
Proporção da variância dos erros de previsão  

explicados por cada variável do sistema (em %) 

  IE ID U P J PID PIE 

1 3,60 91,92 0,00 2,33 0,95 0,00 4,74 0,05 
4 4,06 83,46 0,41 2,19 0,99 0,91 7,51 4,53 
8 4,11 80,74 0,39 2,34 1,41 1,88 8,40 4,84 

12 4,12 74,97 0,37 3,90 2,74 2,23 11,17 4,62 
16 4,12 70,14 0,43 5,40 3,78 2,54 13,40 4,32 
20 4,12 67,01 0,62 6,31 4,34 2,71 14,91 4,11 
24 4,12 65,01 0,94 6,78 4,60 2,76 15,94 3,98 

OBS.:  Decomposição baseada na ortogonalização das inovações do VAR. 

Segundo, a variação da taxa de investimento em bens de capital domésticos é explicada mais 
fortemente por choques nos preços dos bens de capital importados do que nos preços dos bens 
domésticos, o inverso ocorrendo para a taxa de investimento em bens importados. Esse resultado é 
aparentemente paradoxal, pois seria razoável esperar que o efeito de variações nos próprios preços 
(“own-price effects”) predominasse em relação às variações nos demais preços. Mas é possível fazer 
algumas conjecturas sobre as razões pelas quais tal fenômeno estaria ocorrendo. No que se refere 
aos efeitos sobre o investimento em bens de capital domésticos, os choques no preço destes bens 
teriam o efeito usual de contrair a demanda por tais bens, enquanto que os choques no preço dos 
bens importados atuariam duplamente sobre a demanda desses bens, pois estariam captando dois 
efeitos distintos: um efeito-substituição, pela alteração do preço relativo de bens domésticos e 
importados, e um efeito-competitividade, pela alteração da taxa de câmbio (que, como discutido 
anteriormente, está “embutida” na definição do preço dos bens importados) que afeta positivamente 
a rentabilidade da indústria. Quanto à predominância dos preços dos bens domésticos na explicação 
do investimento em bens importados, uma explicação razoável estaria associada à maior inércia dos 
choques nos preços dos bens domésticos vis-à-vis choques nos preços dos bens importados. 

II.2 Taxa de investimento em construção 

Estimou-se um modelo autoregressivo vetorial (VAR), usando dados mensais dessazonalizados 
para o período 1991-2002,  com 3 defasagens das seguintes variáveis: taxa de investimento em 
construção (IC), preço real de insumos da construção civil (PIC), taxa de juros real (J), taxa de 
câmbio efetiva real (TC), taxa de utilização da capacidade instalada na indústria (U) e aceleração 
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inflacionária (P).17 A análise dos resultados baseia-se no Gráfico 3 e no Quadro 2 a seguir, que 
devem ser interpretados de forma análoga aos resultados anteriores. 

Pelo Gráfico 3 vemos que, assim como no caso do investimento em máquinas e equipamentos, a 
taxa de investimento em construção também é afetada positivamente por choques na utilização da 
capacidade e negativamente por choques na taxa de juros real e na inflação – sendo este último 
efeito insignificante do ponto de vista estatístico. Uma diferença em relação aos resultados 
anteriores diz respeito ao efeito do preço dos bens de capital, que é inicialmente negativo mas torna-
se positivo em seguida. No que se refere à taxa de câmbio real, o efeito é negativo e persistente no 
tempo, ainda que apenas marginalmente significativo em termos estatísticos. 

Gráfico 3 
Funções de resposta a impulso:  

Taxa de investimento em construção (IC) 
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OBS.: (i) Funções de resposta a impulso obtidas pela ortogonalização das inovações do VAR. 
(ii) Os impulsos correspondem a inovações de 1 desvio padrão em cada variável. 
(iii) As linhas tracejadas correspondem a intervalos de confiança de ± 2 desvios padrões. 

O Quadro 2 mostra a decomposição da variância dos erros de previsão da taxa de investimento em 
construção (IC) para diferentes horizontes temporais. Inicialmente, a variação total do investimento 
é explicada predominantemente pelos choques na própria variável e na utilização da capacidade; à 
medida que o tempo passa, as demais variáveis tornam-se mais relevantes, destacando-se a taxa de 
juros, a taxa de câmbio real e o preço real dos bens de capital. 

                                                 
17 Para a fonte dos dados e metodologia de tratamento, ver a nota de rodapé 13. 
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Quadro 2 
Decomposição da variância dos erros de previsão: 

Investimento em construção (IC) 

Período Desvio-
padrão 

Proporção da variância dos erros de previsão  
explicados por cada variável do sistema (em %) 

  IC U P J TC PIC 

1 0,37 71,92 28,08 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 0,51 52,02 25,96 0,83 6,74 1,54 12,90 
8 0,57 48,09 26,22 0,97 9,91 2,44 12,37 

12 0,60 46,17 25,03 0,89 9,47 4,13 14,32 
16 0,63 43,84 23,66 0,82 8,69 7,49 15,50 
20 0,65 41,50 22,37 0,76 8,07 12,06 15,24 
24 0,67 39,15 21,06 0,71 7,54 16,87 14,67 

II.3 Simulações 

O Quadro 3 simula os efeitos de choques na demanda agregada (captados por inovações na taxa de 
utilização da capacidade), no custo de capital (representados por mudanças na taxa de juros e nos 
preços dos bens de capital) e no grau de incerteza macroeconômica (retratados por choques na 
inflação e na taxa de juros) sobre os componentes da taxa de investimento18. Vale notar que os 
choques referem-se a variáveis que respondem, em algum grau, à política econômica. Logo, na 
medida em que as autoridades econômicas sejam capazes de “gerar a configuração de choques 
adequada”, os resultados a seguir podem fornecer importantes subsídios para a formulação de 
diretrizes de política que visem o aumento dos investimentos no país.19 

Nota-se, em primeiro lugar, que a redução da inflação teria efeitos quase nulos em termos de 
estímulo ao aumento da taxa de investimento. A interpretação estatística desse resultado é trivial, 
pois o choque simulado no Quadro 3 (desaceleração inflacionária gradual, ao ritmo de 0,1 ponto 
percentual ao mês) é 36 vezes menor que o desvio-padrão da variável na amostra (3,6) – o que 
revela a dificuldade intrínseca à tentativa de usar inferências (parcialmente) baseadas no período de 
alta inflação para discutir o momento atual da economia brasileira. Por outro lado, tal resultado 
sugere que a interpretação dada por alguns autores à aceleração inflacionária como proxy do “grau 
de incerteza macroeconômica” não é totalmente correta; tomada isoladamente, de fato, a inflação 
não seria capaz de captar adequadamente tal incerteza, sendo necessário olhar também para outros 
indicadores macroeconômicos, dentre os quais a taxa de juros, assim com a freqüência de mudanças 
nos regimes de política. 

Por outro lado, o Quadro 3 mostra que choques positivos na demanda agregada, captados pelo 
aumento da utilização da capacidade instalada, propiciaria forte expansão do investimento em 
máquinas domésticas e, em menor grau, do investimento em bens de capital importados e em 
construção. Analogamente, a redução do custo de capital, através da diminuição do preço dos bens 

                                                 
18 Os resultados a seguir são estimativas pontuais, não levando explicitamente em consideração a incerteza retratada pelos intervalos 
de confiança das funções de resposta a impulso apresentadas anteriormente. 
19 É importante ressaltar que os resultados a seguir devem ser interpretados com cautela, pois a estrutura dos choques simulados 
representa uma “mudança de regime de política” possivelmente sujeita à “crítica de Lucas” – segundo a qual, no contexto de um 
modelo macroeconômico, mudanças do regime de política (isto é, da forma de atuação das autoridades econômicas) deveriam causar 
mudanças nos parâmetros “não estrututrais” do modelo. Uma das implicações da crítica de Lucas diz respeito às limitações da 
atuação do Estado na esfera macroeconômica, inclusive as tentativas de “fine tuning” a ação contracíclica.  Para uma avaliação da 
significância quantitativa da crítica de Lucas no contexto de modelos VAR, ver P.Miller e W. Roberts, “The Quantitative 
Significance of the Lucas Critique”, Journal of Business and Economic Statistics, 9, 361-82, 1991. 
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de capital domésticos e da taxa de juros real da economia, acarretaria efeitos positivos significativos 
sobre ambas as categorias de investimento. 

Quadro 3 
Efeitos de diversos choques  

sobre os componentes da taxa de investimento 

Efeito do choque 
Variação na taxa de 

investimento em máquinas 
domésticas (em pontos 

perc.) 

Variação na taxa de 
investimento em máquinas 

importadas (em pontos 
perc.) 

Variação na taxa de 
investimento em construção 

(em pontos perc.) 

  
Choque  

Após 12 
meses 

Após 24 
meses 

Após 12 
meses 

Após 24 
meses 

Após 12 
meses 

Após 24 
meses 

(1) Aumento da utilização da 
capacidade (1 ponto 
percentual) 

0,30 0,25 0,07 0,11 0,17 0,16 

(2) Desaceleraçào 
inflacionária (0,1 ponto 
percentual ao mês) 

0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

(3) Redução da taxa de juros 
real (0,2 pontos 
percentuais ao mês) 

0,18 0,23 0,04 0,07 0,15 0,16 

(4) Redução do preço real 
dos bens de capital 
domésticos (10% em 12 
meses) 

0,42 0,48 0,02 0,26 - - 

(5) Redução do preço real 
dos bens de capital 
importados (5% em 12 
meses) 

-0,11 -0,22 0,06 0,06 - - 

(6) Redução do preço real 
dos insumos da 
construção civil (5% em 
12 meses) 

- - - - 0,07 -0,08 

(7) Valorização da taxa de 
câmbio efetiva real (5% 
em 12 meses) 

- - - - 0,09 0,15 

OBS.: (i) As simulações estão baseadas nas funções de resposta a impulso apresentadas nos Gráficos 1, 2 e 3. Simulou-se 
configurações de choques que gerassem os cenários desejados. 
(ii) A redução de 0,1 pontos percentuais na inflação mensal ao longo de 12 meses consecutivos equivale a passar de uma taxa de 
inflação anualizada de 20% para uma taxa de 4%. 
(iii) O aumento de 0,2 pontos percentuais na taxa de juros mensal equivale a um aumento de cerca de 2,5 pontos percentuais na taxa 
anualizada. 
(iv) A valorização cambial refere-se à taxa em fim de período. 

No que se refere à interpretação dos choques no preço real dos bens importados, cabe uma ressalva 
importante. Note-se, primeiramente, que nossa medida de preço é dada pela multiplicação do preço 
das máquinas importadas, em US$, pela taxa de câmbio nominal, dividida pelo IGP-DI.20  Tendo 
em vista que o Brasil é tomador de preço no mercado internacional, não faria muito sentido supor 
que alguma medida doméstica fosse capaz de afetar o preços dos bens importados em US$; logo, o 
“choque de política” visualizado acima deve ser interpretado como uma variação da taxa de câmbio 
real – razão pela qual a magnitude do choque é a mesma da última linha do quadro (redução, ou 
“valorização cambial”, de 5%). 

A partir dessa constatação, pode-se calcular o efeito total de uma política de valorização do câmbio 
real sobre a taxa de investimento agregado da economia como a soma dos efeitos sobre cada 
categoria de investimento acarretados pelos choques representados nas linhas (5) e (7). Nota-se, 

                                                 
20 Idealmente, seria importante que nossa medida fosse capaz de captar também o efeito de reduções na carga tributária incidente 
sobre a importação de máquinas e equipamentos; mas, devido às restrições de dados, isso não foi possível. 
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então, que o efeito líquido de uma valorização real do câmbio sobre a taxa de investimento 
agregado após 24 meses é praticamente nula, sendo o efeito negativo sobre o investimento em 
máquinas domésticas (-0,22), associado ao efeito competitividade discutido anteriormente, 
compensado quase integralmente pela soma dos efeitos positivos nos investimentos em máquinas 
importadas e em construção (+0,21). Em outras palavras, variações na taxa de câmbio real seriam 
“neutras” do ponto de vista do estímulo aos investimentos. 

Nesse sentido, seria inútil tentar impulsionar a taxa de investimento da economia via valorização 
cambial, pois no nível macroeconômico a interação entre taxa de câmbio, nível de atividade e 
demanda de investimento, neutralizaria eventual impacto positivo da valorização da moeda do país 
(via barateamento dos bens de capital importados) sobre a taxa de investimento. Ainda que não seja 
possível, a partir do exercício acima, fazer inferências diretas quanto ao efeito de medidas fiscais 
sobre a taxa de investimento (ver nota abaixo), é razoável supor que seria mais eficiente reduzir os 
preços dos bens de capital importados via desoneração fiscal na importação desses bens (do que via 
apreciação cambial, dado o impacto adverso sobre a demanda agregada) conforme discutido na 
Seção III. 

Supondo-se a adoção de uma política econômica que conseguisse gerar a configuração de 
“choques” descritos acima (quadro 3), seria possível obter, na margem, um aumento da taxa de 
investimento agregado da economia da ordem de 1,5 pontos percentuais no primeiro ano, e de 1,7 
pontos percentuais no segundo ano. A maior parte do aumento na taxa agregada seria proporcionada 
pela expansão da taxa de investimento em máquinas domésticas (cerca de 0,8 ponto percentual no 
segundo ano), enquanto os investimentos em construção e em máquinas importadas responderiam 
por 0,5 e 0,4 pontos percentuais cada. 

Vale ressaltar que a magnitude de um ganho de 1,7 pontos percentuais obtido na taxa de 
investimento agregado acima dos níveis médios de 1999-2001, corresponderia a cerca de 90% do 
“salto” requerido para sustentar a expansão das exportações à taxa de 9% a.a., conforme discutido 
na Introdução. Nesse sentido, o Quadro 3 fornece uma possível configuração de medidas e/ou 
resultados de política econômica compatível com a desejada retomada do crescimento sustentado. 

É evidente, porém, que a aplicação dos instrumentos de política econômica não seria em si capaz de 
levar a resultados que se reflitam em mudanças pré-ordenadas nas variáveis consideradas na 
simulação. Neste sentido, a hipótese das autoridades serem capazes de gerar os cenários do Quadro 
3 de modo a calibrar os resultados da taxa de investimento é pouco plausível.   

Por outro lado, pode-se argumentar que o controle “imperfeito” de algumas das variáveis acima faz 
com que pelo menos algumas das linhas do Quadro 3 possam ser interpretadas como “resultados 
aproximados de política econômica”. Em particular, supondo que as autoridades econômicas sejam 
capazes de controlar a taxa de juros real (através do manejo da taxa nominal e outros instrumentos 
de política monetária) e o preço dos bens de capital domésticos (através de alíquotas tributárias 
etc.), a taxa de investimento poderia ser alvo de política. O Quadro 4 apresenta, então, as variações 
na taxa de investimento agregado provenientes de diferentes combinações de choques nessas 
variáveis. Os resultados evidenciam que seria possível gerar um aumento da taxa de investimento 
da ordem de 2% do PIB ao final de um período de 2 anos – correspondente ao valor requerido para 
o “crescimento sustentado” em torno de 4% a.a. – por meio de uma combinação de redução dos 
juros reais em 5% ao ano e queda do preço dos bens de capital em 15%.  

Antes de concluir a seção, vale ressaltar uma vez mais a incerteza relativa à quantificação, para a 
economia brasileira, das relações dinâmicas entre a taxa de investimento e as demais variáveis 
consideradas. Mas, independentemente dos valores estimados, a mensagem geral parece 
suficientemente clara. Tomados conjuntamente, os resultados dos exercícios indicam que uma 
política voltada para a expansão do investimento agregado na economia brasileira deveria priorizar 
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a redução do custo de capital, através da diminuição do preço dos bens de capital e da taxa de juros 
real da economia, e a manutenção de um ambiente macroeconômico estável e propício ao 
crescimento.  

Quadro 4 
Variação da taxa de investimento (em % do PIB) decorrente de diferentes  

combinações de choques na taxa de juros real e no preço dos bens de  
capital domésticos* 

Redução na taxa de juros real (% ao ano)  
0 2,5 5 

0 0,00 0,46 0,92 
5 0,37 0,83 1,29 

10 0,74 1,20 1,66 

Redução no preço real 
dos bens de capital 
domésticos (em %) 

15 1,11 1,57 2,03 

* impacto após 24 meses  

III. A Indução do Investimento na Construção de Plataformas Integradas 

A natureza crítica do investimento para sustentar a atividade exportadora do país (e, por 
conseqüência, seu crescimento) já foi suficientemente explicitada. Resta discutir as formas pelas 
quais seria possível ampliá-lo. 

Não se deve subestimar as dificuldades inerentes a impulsionar a taxa de investimentos no país, que 
no seu agregado vem caindo nos últimos 30 anos (Quadro 5). Em particular, neste período, seu 
componente privado sofreu um processo de estagnação, e sua trajetória tem oscilado em torno de 
19% do PIB – a menos no início da década passada, em que caiu substancialmente em função dos 
choques macroeconômicos do período21. 

Esta “inércia” se relaciona a fatores econômicos, demográficos e institucionais, e está fora do 
âmbito deste trabalho discuti-la22. Contudo, ainda que a alocação e uso mais eficiente dos recursos 
possam propiciar ganhos de produto (comercializável) sem esforços de investimento adicionais 
(pelo menos no curto prazo), é improvável, como já argumentado, que em horizonte mais amplo o 
país possa prescindir de ampliar sua taxa de investimento, como outros países o fizeram, em um 
contexto de crescimento sustentado. 

Quadro 5 
Trajetória da Taxa de Investimento* no Brasil – vários períodos 

(em % do PIB, preços correntes) 
Período Público Privado Total 
1970-85 3,2 18,9 22,1 
1986-90 3,3 19,9 23,2 
1991-94 3,0 16,1 19,1 
1995-98 2,4 19,1 21,5 

1999-2001 1,9 19,0 20,9 

(*) Inclui variação de estoques. 
Fonte: Ministério da Fazenda, “Política Econômica e Reformas Estruturais,” Brasília, Abril 2003, Tabela 2, p. 30. 

                                                 
21 Em 2002, a taxa agregada voltou a cair para 18,7% em função do baixo crescimento da economia, da volatilidade 
macroeconômica e da elevação do custo de capital (ver abaixo). Em comparação com outras economias emergentes, particularmente 
aquelas de rápido crescimento, a taxa de investimento no país é muito baixa: cerca de 27% no caso da Coréia do Sul e 38% da China. 
22 Pode-se inferir dos resultados apresentados nos Quadros 1, 2 e 3, que mudanças apreciáveis na taxa de investimento só seriam 
atingidas por variações relativamente grandes nas variáveis que a determinam.  
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Há um amplo leque de políticas potencialmente capazes de afetar as decisões de investimento dos 
agentes. Algumas operam no plano microeconômico e setorial. Outras são de natureza estrutural, e 
afetam o nível e o ritmo de crescimento da  taxa de investimento (e uma possível melhoria de sua 
qualidade). O processo de transição para o crescimento sustentado requer uma estratégia que 
englobe ambas dimensões. 

No plano macroeconômico e estrutural, há pelo menos três fatores que determinam a trajetória da 
taxa de investimento, conforme vimos na Seção II.    

Primeiro, o dinamismo da demanda agregada, que define o retorno potencial dos projetos. O 
processo de impulsão da taxa de investimento tende, contudo, a ser lento (pelo menos inicialmente) 
e dependente de realimentação dinâmica com o crescimento do PIB, e cujo efeito sobre o 
investimento depende da percepção dos agentes que sua expansão é permanente. Por outro lado, 
choques exógenos de demanda – a exemplo da abertura de novos mercados, o levantamento de 
barreiras efetivas ou a conclusão de acordos comerciais – poderiam ter um efeito sobre o 
investimento equivalente a uma rápida expansão da renda.  

Segundo, a volatilidade do ambiente macroeconômico, refletindo a variância das políticas e dos 
preços ordenadores da economia (juros, câmbio, entre outros), e que define o risco (extrínseco) do 
investimento. A redução da incerteza depende de reputação (no sentido econômico) da qualidade da 
política, que só é adquirida no tempo. Quanto maiores os tropeços do passado (moratória, confiscos, 
ações erráticas, uso irresponsável dos instrumentos e instituições), mais alto o preço que se paga no 
presente, e mais tempo necessário para a redução dos prêmios exigidos pelos investidores. Neste 
sentido, firmeza e cautela na condução da política econômica na busca de fundamentos 
macroeconômicos sólidos, são essenciais para elevar a taxa de investimento no país.  

Terceiro, o custo de capital na economia, condicionado pela disponibilidade de poupança 
(doméstica e externa) e pela densidade dos mercados de capitais. A redução do risco-país e a 
progressiva melhora das classificações (das agências de avaliação de risco soberano) sem dúvida 
facilitará grandes empresas brasileiras a captar a taxas menores e a prazos mais longos.  Porém a 
diminuição estrutural do custo de capital para o conjunto das empresas irá depender de mudanças 
no regime tributário, com o estreitamento das cunhas que se interpõe tanto na captação quanto na 
alocação de recursos. Igualmente, irá depender de reformas no sistema previdenciário, estimulando 
a poupança capitalizada sob diferentes formas, e de uma transformação nos mercados de capitais, 
com novas instituições dando credibilidade e transparência ao mercado, e segurança aos 
investidores. A prazo mais longo, uma combinação de taxas juros (reais) cadentes, e uma 
diminuição da cunha tributária nos empréstimos bancários e nos tempos necessários à (execução de 
garantias e) recuperação de créditos, devem levar a um considerável aumento na relação 
crédito/PIB, atualmente da ordem de 23%23 e a um aumento da taxa de poupança doméstica de 
forma a sustentar o investimento24  

Duas visões antitéticas têm informado o debate sobre a premência de se aliviar as restrições ao 
crescimento da produção de bens transáveis pelo lado do esgotamento da capacidade instalada, e a 
necessidade de medidas que a prazo mais curto possam vir a ser implementadas de modo a 
estimular o investimento e vir romper gargalos setoriais25. Uma análise dos argumentos e dados 
disponíveis sugere que há, efetivamente, segmentos centrados na indústria de processos e bens 

                                                 
23 Comparado, dentre outros, com 68% para o Chile, 80% para o Canadá, 87% no caso de Israel, 102% da Coréia do Sul, 120% da 
Alemanha e 144% dos Estados Unidos. Ver Ministério da Fazenda, op.cit., p. 85. 
24 Sem pressionar a inflação ou o balanço de pagamentos via déficit em conta corrente. Um forte ajuste fiscal de modo a manter a 
solvência do Estado, comprimir a relação dívida pública/PIB e reduzir a pressão sobre a poupança privada, e uma estrutura tributária 
e de gastos capaz de dar equilíbrio às contas governamentais, são essenciais neste processo. 
25 Ver, por exemplo, IEDI, “Gargalos da Indústria,” Março de 2003, e Banco Central do Brasil, “Relatório da Inflação,” Março de 
2003. 
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intermediários próximos do limite da capacidade de utilização (ainda que haja, igualmente, uma 
certa elasticidade para cima, que foge às estatísticas normalmente utilizadas, pelos ganhos de 
produtividade do capital – “capital stretching”)26.  Ao mesmo tempo, há empresas atuando no 
sentido de aliviar estas restrições , expandindo capacidade.  

Os maiores players brasileiros, contando com recursos próprios e apoio do BNDES, e com base em 
avaliação dos mercados e a melhoria recente das condições macroeconômicas do país, estão de fato 
“desengavetando” projetos e se preparando para implementá-los, em resposta ao aumento da 
utilização de capacidade. Este parece ser o caso dos setores siderúrgicos e de papel e celulose, assim 
como metalurgia de não-ferrosos. Para o conjunto das empresas em setores de bens 
comercializáveis, contudo, as restrições ao investimento permanecem significativas, e os impulsos 
de demanda parecem ser insuficientes para alavancar os investimentos, não sendo evidente que as 
necessidades efetivas de investir estão sendo seguidas de decisões empresariais de investimento – 
nos tempos e volumes necessários à sustentação da dinâmica exportadora27. 

A evidência empírica discutida na seção anterior, parece sugerir que o investimento responde ao 
aquecimento da demanda, refletida no aumento da utilização da capacidade; na redução do preço 
real dos bens de capital doméstico e importados (e, em menor medida, do preço real dos insumos da 
construção civil); e da redução da taxa de juros real, reflexo de uma maior disponibilidade de 
financiamento e melhoria de seus termos. Se o objetivo do governo for induzir a antecipação do 
investimento e a elevação de seu nível acima de sua trajetória “natural” (ie., que reflete as condições 
dadas de custo e demanda), em função de sua importância para sustentar as exportações e o 
crescimento econômico, é necessário simular e estabelecer ex-ante o impacto de medidas que a 
afetam. Com base nos resultados da seção anterior, pode-se inferir que, além de uma redução da 
taxa básica de juros da economia pelo Banco Central, dois conjuntos de ações seriam possivelmente 
instrumentais para impulsionar a taxa de investimento a prazo relativamente mais curto: 

• A redução dos preços dos bens de capital domésticos e importados28. Ainda que seja necessário 
um estudo mais detalhado para indicar medidas específicas neste sentido, talvez a forma mais 
eficaz de se obter uma redução nos preços dos bens de capital seria uma desoneração, senão 
completa, relativamente ampla de taxas, impostos e tributos que incidem sobre a aquisição de 
máquinas e equipamentos. Neste caso dever-se-ia evitar negociações caso-a-caso, e tomar uma 
medida de natureza horizontal e abrangente (e possivelmente no contexto da reforma tributária).  

• Uma oferta mais elástica e competitiva de financiamento. Esta continua fortemente dependente 
da ação do BNDES (e seus agentes) e de crédito de fornecedores (no caso de bens de capital 
importados). Não se vislumbra mudanças substanciais no curto e médio prazo, no sentido de 
maior participação dos bancos comerciais (e mercado de ações) no financiamento do 
investimento. Deve-se assim reexaminar formas de ampliar a base de recursos do Banco, 
inclusive por um acesso ampliado ao mercado externo, na medida que o risco-país continue na 
sua trajetória de queda e os juros internacionais permaneçam baixos, ao mesmo tempo que se 
envidem esforços agressivos de recuperação de crédito, não se excluindo sua recapitalização a 
médio prazo, na medida que o ajuste fiscal se consolide. De qualquer forma, é improvável a 

                                                 
26 Em Abril de 2003, de acordo com pesquisa da FGV junto a 21 gêneros da indústria de transformação, o nível de utilização de 
capacidade instalada para o conjunto da economia era de 81%, sendo 71,8% em bens de capital, 78% em bens de consumo e 86,3% 
em bens intermediários. Dois setores, em particular, aparentam estar próximos dos níveis máximos de capacidade utilizada 
observados desde 1990: metalurgia, e papel e celulose, ambos com cerca de 91%, comparado com máximos de 93% e 95%, 
respectivamente. 
27 Uma sondagem com 348 exportadores feita pela Associação Brasileira de Comércio Exterior (Abracex), indica que 74% dos 
entrevistados estão operando no limite da capacidade, e 80% não teriam condições de atender aumentos na demanda externa com 
suas linhas de produção atuais. Ver Valor, 8/05/03, p. A4.  
28 Na sondagem da Abracex (ver acima), cerca de metade dos entrevistados apontaram a necessidade de importar bens de capital 
para expandir a capacidade produtiva em resposta à demanda externa. 
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inversão na situação de escassez de recursos e, neste sentido, deve-se possivelmente estabelecer 
novos filtros que tenham por referência consolidar as principais plataformas produtivas e de 
exportação no país. 

A construção de plataformas integradas. Até poucos anos atrás, o país não detinha o que se 
poderia denominar de plataformas de exportação, mas algumas companhias que orientavam sua 
produção quase que exclusivamente ao mercado externo, a exemplo da Aracruz (papel e celulose), 
CST (placas de aço) e Embraer. Inversamente, e no seu conjunto, a lógica de operação das empresas 
exportadoras era ditada pelo mercado doméstico, o externo sendo residual ou contracíclico.  

Pode-se argumentar que o conceito de plataforma de exportação, no sentido de empresas articuladas 
setorialmente ou ao longo de cadeias de valor, e dedicadas ao mercado externo, como se observa em 
países como a Irlanda, Malásia e Singapura,  não poderia ser o eixo de uma estratégia exportadora 
para o país (exceto em alguns segmentos em que as vantagens comparativas do país são tão fortes, 
que empreendimentos 100% voltados ao mercado externo mantenham-se competitivos a longo 
prazo). É improvável que – com essas poucas exceções – a lógica das empresas que 
tradicionalmente miraram o mercado doméstico, seja invertida. No caso do Brasil, é imperativo 
pensar em plataformas integradas aos dois mercados, com empresas seguindo as duas lógicas, 
implementando estratégias que mantenham um equilíbrio com base num duplo compromisso.  

A construção de plataformas no país neste sentido é recente. Talvez o caso mais significativo é o 
setor automotivo, cuja criação de capacidade concentrada em um período relativamente curto na 
segunda metade da década de 90 levou o país a um potencial produtivo de 3 milhões de veículos. 
Impulsionado por um mercado doméstico com baixas taxas de crescimento, o setor 
progressivamente está se transmutando numa plataforma integrada, com empresas, plantas e 
modelos se reconfigurando para os dois mercados29.    

O caso do setor siderúrgico é um pouco distinto, ainda que com resultados convergentes. O Brasil é 
um polo competitivo na siderurgia mundial, inquestionavelmente na produção de aço líquido e 
primeiras etapas de transformação, mas também custo-eficiente na produção de bobinas e produtos 
revestidos. Ainda assim, e até recentemente, as empresas (com a exceção da CST) eram voltadas 
para o mercado doméstico, enquanto que os eventuais excedentes supriam o mercado internacional. 
Uma combinação de ganhos de produtividade e qualidade em anos recentes, uma melhora dos 
preços internacionais, e a percepção de que uma plataforma integrada minimiza o risco e melhora as 
condições de competitividade ao proporcionar um horizonte de investimento, está mudando o 
conceito vigente no setor e a lógica das empresas30. 

                                                 
29 Este tem sido o caso tanto para as montadoras tradicionais (a exemplo da Volskwagen, cujo novo modelo Tupy será exportado 
para a Europa a partir da fábrica de S. Bernardo do Campo, e que deverá transformar sua fábrica de caminhões em Porto Real em 
plataforma mundial) quanto das entrantes (o grupo PSA Peugeot Citroen, por exemplo, pretende fazer de sua planta um centro de 
produção de veículos compactos para a América Latina, com base na linha do modelo C3). O país já é uma plataforma integrada e 
extremamente competitiva em ônibus (liderado pela Marcopolo e Busscar, com investimentos complementares no Brasil e em vários 
países), máquinas agrícolas, entre outros. As exportações de veículos pelas montadoras foram de aproximadamente US$ 4 bilhões em 
2002 e devem chegar a US$ 4,8 bilhões em 2003.  
30 O Brasil produziu 29,6 milhões de toneladas de aço bruto em 2002, com vendas internas e exportações de 15,8 e 11,7 milhões de 
toneladas, respectivamente, estas últimas somando US$ 2,9 bilhões. A competitividade do país centra-se principalmente nos custos 
de matéria prima e mão de obra, os esforços de modernização das usinas (que consumiram cerca de US$ 12,2 bilhões no período 
1994-2002) e os ganhos de produtividade daí decorrentes, e melhoria da logística de movimentação de insumos e produtos. Projeta-se 
um crescimento de 5,2% na produção de aço bruto e 10,3% nas exportações de produtos siderúrgicos em 2003, e possivelmente um 
novo ciclo de investimentos na medida que a utilização da capacidade instalada está próxima de 92% e os preços internacionais 
aparentam estabilidade em patamares atraentes. As empresas do setor pretendem investir US$ 4 bilhões em 4 anos, de forma a 
aumentar sua capacidade para 36,8 milhões de toneladas de aço bruto em 2007, podendo os investimentos chegarem a US$ 6 bilhões 
em função das condições de financiamento e regime tributário doméstico, e liderados pela CST (3º alto forno), CVRD (projeto de 
semi-acabados no Norte do país) e possivelmente CSN (nova planta de placas) . Ver Valor, 16/04/03 p. A5 e 8/05/03, p. A3.   
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Talvez o maior conjunto de plataformas integradas do país se relaciona aos agronegócios, 
impulsionados por uma combinação de produção fortemente ascendente na base agropecuária, 
produtividade e qualidade crescente (a exemplo dos rebanhos brasileiros), integração das cadeias de 
valor, e domínio de informação tecnológica e de mercado por um novo empresariado rural31. É 
altamente provável que a expansão da fronteira agrícola leve o país a uma posição de liderança sem 
precedentes em cadeias-chave, a exemplo de soja/milho-carne, açúcar-álcool, entre outros.    

Duas plataformas significativas vêm se conformando nos últimos anos, e com enorme força 
competitiva: bauxita-alumina e celulose-papel. Os novos investimentos anunciados em 2003 pela 
CVRD e Aracruz-Stora Enso consolidaram a posição do país como possivelmente o melhor 
posicionado mundialmente nestas duas indústrias32.   

O país também investiu recursos significativos em outras áreas nas três últimas décadas que no 
entanto não se consolidaram, a exemplo do complexo eletro-eletrônico e mesmo bens de capital, 
ainda que haja aí empresas com grande capacidade exportadora. Em ambos os casos, possivelmente 
perdeu-se oportunidades de formação de um conjunto orgânico de produtores competitivos,  em 
momentos em que a demanda doméstica se sustentou por vários anos, e havia possibilidade de se 
implementar uma estratégia de integração dos dois mercados. Em outros casos – a exemplo do setor 
farmacêutico – pouco se foi tentado, mas um forte mercado doméstico e capacidade instalada 
significativa possibilitam a criação de uma base integrada.  

O Quadro 6 lista as principais plataformas integradas de produção do país, e um conjunto emergente 
que necessita de uma estratégia explícita de construção. É fundamental entender as bases de 
constituição destas plataformas para se evitar erros e desperdício de recursos: ou bem uma 
vantagem comparativa fortíssima herdada ou criada – típico, no caso do Brasil, do indústria de 
processo utilizando fontes diferenciadas de matéria prima e/ou alicerçado em custos afundados - 
ou um mercado doméstico significativo e dinâmico. Na ausência desses dois elementos matriciais, a 
probabilidade de êxito parece remota.   

Vale notar a ausência de algumas plataformas “em potência” que há alguns anos o país vem 
perseguindo. Talvez o arquétipo seja o microeletrônico, segmento caracterizado por economias de 
escala massivas, custos de desenvolvimento crescentes e excesso de capacidade. Ainda que esta 
descrição se aplique com maior rigor aos chips de memória, o fato de não termos criado até o 
momento uma indústria de circuitos integrado de aplicação específica (ASICS), apesar de  

                                                 
31 A safra de grãos em 2002/2003 foi recorde em 115,2 milhões de toneladas, 19,1% acima de 2001/2002 (de 96,7 milhões de 
toneladas), impulsionada pela produção de 50,3 milhões de toneladas de soja – produto em que o país deverá ser o principal 
exportador à frente pela primeira vez dos EUA - e 33,7 milhões de toneladas de milho. Igualmente significativos foram os ganhos de 
produtividade alcançados na safra de 2002/2003: 2699 de toneladas por hectare, 12,2% acima do ano anterior. A estimativa da 
CONAB é que a safra de grãos em 2003/2004 chegue a 121 milhões de toneladas, estimulando o conjunto da cadeia que inicia no 
grão e, dependendo do produto, passa pelo farelo, óleo, farinhas e subprodutos, e chega à carne. Também no caso do açúcar, a 
expansão tem sido acelerada: a exportações em 2002 foram da ordem de 13,2 milhões de toneladas, 96% maior do que a média 1996-
98.    
32 No caso da cadeia bauxita-alumina-alumínio, o país vem reforçando sua competitividade no “upstream”. A abertura da mina de 
bauxita em Paragominas e a expansão da Alunorte em Barcarena, Pará, irá significar a consolidação da plataforma da cadeia de 
bauxita-alumina no país, enquanto que a integração abaixo no sentido do alumínio primário permanece dependente do preço da 
energia a médio e longo prazo. No caso de celulose-papel, o Brasil já é há alguns anos importante ator por meio dos grupos Suzano, 
Vorantim, Klabin, Ripasa e das empresas Aracruz e Cenibra. O país produziu 8 milhões de toneladas de celulose e 7,6 milhões de 
toneladas de papel  em 2002, sendo o 7º e 11º maior produtor do mundo respectivamente, e exportou 3,45 milhões de toneladas de 
celulose ou US$ 1,2 bilhões de dólares. Estima-se que em 2003 as exportações brasileiras alcancem US$ 2,1bilhões, equivalentes a 
4,5 milhões de toneladas de celulose (de acordo com a Bracelpa – Associação Brasileira de Papel e Celulose). O recém anunciado 
investimento de US$ 975 milhões da Aracruz e Stora-Enso na Veracel (US$ 300 milhões já tendo sido anteriormente gastos na 
aquisição de terras e plantio de eucalipto nos últimos 10 anos) irá viabilizar em dois anos, aproximadamente a produção e exportação 
de 900 mil toneladas de celulose. A operação da Veracel, e as ampliações de capacidade da ordem de US$ 2 bilhões levadas a cabo 
principalmente pelos grupos Suzano e Votorantim, e pela Ripasa, entre outros, irá consolidar a posição do país na cadeia de celulose. 
Ver Valor, 9-11/05/03, p. B1.   
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discussões e iniciativas nos últimos anos, sugere a dificuldade de se penetrar num segmento em que 
o país não tem vantagem comparativa óbvia, tem dificuldades históricas de criá-las, e cujos custos 
fixos crescentes tendem a levar à concentração da produção em poucos países que já se encontram 
na rota produtiva e tecnológica do setor há alguns anos.  

Quadro 6 
Brasil – Plataformas de Produção Integradas 

        Consolidadas/Em Consolidação 
 

       Emergentes/Com Forte Potencial 

Agropecuária:  Farmacêutica  
• Cadeia de soja, milho-carne • Consumo humano e animal 
• Cadeia de açúcar-álcool Petroquímica 
• Suco de laranja • Rota do gás natural 

Automotivo Insumos para exploração petrolífera  
• Automóveis compactos • Bens de capital e serviços 
• Caminhões  
• Ônibus  
• Motores e autopeças  
• Máquinas agrícolas  

Equipamento Aeronáutico  
Siderurgia  

• Metálicos  
• Placas  
• Acabados planos  

Metalurgia  
• Bauxita-alumina  

Celulose-Papel  
Couro-calçado  

A questão dos circuitos integrados insere-se no problema mais amplo de ausência ou caráter 
rarefeito do setor de componentes eletrônicos no país. Nas décadas de 1960 e 70, quando a 
inteligência do projeto e a complexidade dos produtos eletroeletrônicos migrou de sistemas de 
componentes isolados para os circuitos integrados (CIs), o país não estava preparado em termos 
industriais e tecnológicos (fundamentalmente na engenharia e na física) para acompanhar esta 
transmutação, nem tampouco investiu para criar as bases técnicas necessárias para se aproximar da 
fronteira. Esta fragilidade se refletiu nas oportunidades perdidas com o crescimento da produção de 
TVs e, mais recentemente, aparelhos celulares. Nenhum dos dois casos serviu para consolidar uma 
indústria de componentes e uma plataforma de eletroeletrônicos. Iniciativas isoladas de atrair 
produtores de CIs pouco podem fazer para alterar esta situação, a menos possivelmente que sejam 
“casadas” com um choque de demanda futuro – derivada da introdução da TV digital, por exemplo, 
- alavancado por um processo de integração de vários mercados na América do Sul, e calcado num 
forte programa de formação de pessoal especializado.  

O desenvolvimento do setor de software igualmente não tem refletido nos últimos anos os esforços 
do governo de promovê-lo, inclusive facilitando sua projeção externa. A menos dos EUA, e em 
menor escala da Irlanda, há apenas dois casos de países que emergiram nos últimos anos como 
“players” significativos nesta indústria: a China, dada sua dimensão e especificidades (inclusive 
língua) e a Índia, a segunda maior indústria de software, com base em uma oferta 
extraordinariamente elástica de engenheiros e programadores, domínio da língua inglesa, e 
financiamento local e internacional (inclusive, e particularmente, de imigrados indianos nos EUA). 
O Brasil tem potencial de expandir, em certa medida, sua participação nas exportações mundiais, 
principalmente aquelas ligadas a áreas onde a demanda doméstica é significativa dinâmica ( a 



O INVESTIMENTO E O CAMINHO CRÍTICO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS  

 20

exemplo de aplicativos em telecomunicações, comércio eletrônico/segurança, finanças, computação 
gráfica), mas é improvável que seja capaz de constituir uma plataforma com peso específico na 
economia internacional, a exemplo da Índia, seja pela barreira de língua, seja, principalmente, pela 
inexistência de uma massa crítica de engenheiros de computação/elétrica/software e programadores.  

Em contraposição, o setor de fármacos detém possivelmente o maior potencial dentre as 
plataformas emergentes. Este é resultado de uma combinação de base científica no grupo de 
disciplinas/áreas denominadas de “ciências da vida”; vitalidade institucional (tanto a nível das 
universidades quanto de instituições de pesquisa, capazes de atuar em redes colaborativas, como 
recentemente demonstrado pelo bem sucedido sequenciamento do genoma de bactérias, entre 
outros); e um amplo mercado doméstico – tanto no caso de produtos para consumo humano quanto 
animal – capaz de expandir seja pelo crescimento da agricultura, seja pelos programas de governo 
tendo por alvo a população de baixa renda. Este é um setor relativamente pouco estudado (em 
contraposição ao microeletrônico ou de software), e que requer um diagnóstico preciso em interação 
com os agentes de modo a sugerir medidas concretas e factíveis que possibilitem a constituição de 
uma nova plataforma no país.  

Finalmente, a exploração de petróleo e uma oferta ampliada de gás natural – caso as bacias de 
Campos, Santos, Espírito Santo e Camamu, entre outras, demostrem capacidade de sustentar forte 
crescimento das reservas e produção – podem dar musculatura internacional a dois setores que vêm 
sendo estruturados até o momento em torno do mercado doméstico: produtos petroquímicos a partir 
do gás natural – o pólo gás-químico do Rio sugere a viabilidade de novos empreendimentos na 
medida que a oferta a preços competitivos de gás natural cresça33 – e bens de capital e serviços 
especializados para exploração de petróleo. 

Neste último caso, a constituição da ONIP foi um passo importante para dar organicidade ao setor 
de equipamentos e serviços para exploração petrolífera, que historicamente cresceram à sombra da 
Petrobrás, mas que vêm sendo impulsionado mais recentemente pela abertura do setor, e o trabalho 
de pesquisa e desenvolvimento de campos, com a perfuração de poços principalmente na costa do 
país. A integração do setor, no sentido de capacidade de expandir domesticamente, especializar e se 
projetar internacionalmente – a exemplo da Noruega, a partir da exploração dos campos do Mar do 
Norte – irá depender tanto do crescimento da exploração e produção quanto de uma estratégia que 
estimule as empresas a ganhar massa crítica, conteúdo tecnológico e eficiência, e acompanhar seus 
clientes nos seus investimentos em outras regiões. 

De qualquer forma, mesmo que essas plataformas (ainda em potência) venham a ser construídas ao 
longo do tempo, chama a atenção no quadro 6 a aparente  escassez de novas áreas capazes de se 
estruturar enquanto plataformas com peso específico. O aumento das exportações parece estar 
fadado à se basear na expansão dos segmentos já consolidados ou em rápido processo de 
consolidação. Ainda que não se vislumbre seu esgotamento no curto e médio prazos, a fato do país 
não contar com novas áreas que possam a vir alicerçar a expansão das exportações a prazo mais 
longo sugere o fôlego possivelmente limitado do esforço exportador, e das dificuldade do país 
aumentar substancialmente a participação das exportações e da corrente de comércio no PIB, e 
desta forma reduzir sua vulnerabilidade externa. Parece ser portanto imprescindível reexaminar a 
inserção do país no comércio mundial, e desenhar um programa de desenvolvimento de novas 
plataformas.  

O ponto de partida deste programa seria a redução do custo do investimento e a melhoria das 
condições de financiamento, para consolidar as plataformas existentes, e facilitar a emergência de 
novas.  

                                                 
33 A exemplo do polo petroquímico de Bahia Blanca na Argentina, cuja competitividade está calcada na oferta elástica e preço dos 
gás natural.  
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Segundo, é necessário identificar áreas/setores com efetivo potencial de dupla inserção – doméstica 
e internacional – e que atendam a alguns requisitos básicos: 

(i) demanda doméstica significativa 

(ii) fortes vantagens comparativas (herdadas e/ou criadas) 

(iii) a presença de um núcleo de empresas com capacidade (e estratégia) de se projetar 
globalmente 

Neste trabalho, sugere-se que a área de fármacos, assim como segmentos que dependam de 
crescimento sustentado da produção de óleo e gás, tenham talvez esse potencial.  

Por último, políticas específicas – creditícia, fiscal, de apoio à pesquisa e desenvolvimento, de 
abertura de mercados - necessitam serem desenhadas com base numa compreensão dos desafios 
colocados pelo mercado mundial, na capacidade das empresas localizadas no país em enfrentá-los, e 
nos custos e benefícios em apoiá-las. Estas políticas estariam centradas em promover a articulação 
de empresas em cadeias competitivas, e informadas por estratégias empresariais de integração 
crescente com os fluxos de comércio e sistemas globais de produção.  

Identificar setores/plataformas emergentes “ganhadoras” e apoiá-las é atividade de risco, 
informação-intensiva, e potencialmente custosa. O histórico dos governos não é uniforme, neste 
aspecto, havendo casos de grande sucesso (a exemplo da Embrapa e da Embraer pós privatização) e 
também bastante desperdício. É provável, contudo, que o país não tenha alternativa dada a 
necessidade de sustentar a longo prazo altas taxas de crescimento das exportações, e nesse sentido, 
aprofundar sua inserção internacional em bases competitivas.    

IV. Conclusão 

Garantir a retomada do investimento e sustentar a expansão das exportações  parecem ser os dois 
principais desafios do crescimento brasileiro. No caso dos investimentos, a análise dos seus 
determinantes aqui empreendida mostra que uma possível estratégia para expandir a formação bruta 
de capital fixo no país envolveria a redução do preço real dos bens de capital e uma melhoria das 
condições de financiamento, refletida na redução da taxa de juros real. Ambos movimentos seriam 
instrumentais para consolidar as plataformas integradas de produção que vêm garantindo o rápido 
crescimento das exportações recentemente.  

O Brasil conta efetivamente com massa crítica de recursos e potencialidades sob a forma de 
plataformas de produção estruturadas para permitir ganhos consideráveis de exportação a curto e 
médio prazo, tendo em vista a competitividade do país nestas áreas, a expansão da demanda de 
commodities impulsionada pelo vigoroso crescimento da China, e a abertura de novos mercados 
receptivos às exportações brasileiras. Duas medidas poderiam ser estudas para consolidar o 
potencial exportador destas plataformas, cuja expansão da oferta encontra barreiras na capacidade 
instalada: a desoneração fiscal do investimento, e o reforço financeiro e da atuação do BNDES, 
alavancado pela redução progressiva da taxa básica de juros na economia. Ambas seriam 
consistente com os objetivos mais amplos e de longo prazo de expandir a taxa de investimentos no 
país. 

Ao mesmo tempo, em função da baixa elasticidade renda da pauta exportadora brasileira e a 
competição intensa a que se sujeitam os produtos mais dinâmicos, é necessário estabelecer uma 
agenda de trabalho em torno da questão central colocada pelos requisitos de crescimento de longo 
prazo da economia: como garantir uma expansão sustentada das exportações brasileiras a taxas 
consistentes com uma queda sistemática da vulnerabilidade externa do país?  
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Consolidar as plataformas discutidas neste trabalho pode garantir possivelmente a travessia do 
próximo quadriênio; mas não parece ser uma estratégia robusta para o longo prazo. Este horizonte 
irá demandar um programa de desenvolvimento de novas plataformas, e mudanças de natureza 
estrutural para expandir a taxa de investimento, pela redução do custo de capital, do risco 
(extrínsico) da atividade econômica, e abertura de novas oportunidades para as empresas do país.  

O desafio do crescimento não se resume contudo a mudanças no plano macroeconômico e 
transformações setoriais, mas ações que venham garantir ganhos de produtividade no longo prazo. 
Nesta perspectiva é essencial a melhoria da infra-estrutura do país, que irá demandar maiores 
investimentos públicos (possibilitados por um ajuste permanente das contas públicas); e um 
compromisso com a universalização de educação de qualidade nos primeiros 12 anos escolares, e a 
articulação de um novo sistema de inovação, de modo que os frutos do conhecimento sejam 
difundidos por toda a sociedade.  


