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“Existe pouca controvérsia com respeito à 

importância da indústria de bens de capital 

como um dos propulsores do 

desenvolvimento econômico de um país [...] 

é indubitável seu papel de potencializador do 

desenvolvimento econômico” 

 

       Nassif (2007) 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho pretendeu retratar de que forma as alterações no cenário da 

economia brasileira após a liberalização comercial afetaram a estrutura e o 

desempenho da indústria brasileira de bens de capital.  

 

Em busca destas respostas, procurou-se primeiramente analisar as principais 

transformações econômicas ocorridas nos anos 90 e seus impactos para a indústria 

brasileira como um todo e após, através da análise de diferentes aspectos que 

explicam a dinâmica do setor, verificou-se a mudança na estrutural, o desempenho e 

os desafios futuros. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento econômico. Economia Brasileira. Indústria 

de Bens de Capital. Estrutura e Desempenho.  
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ABSTRACT 

 

This study sought to portray how the structure and performance of the 

Brazilian capital goods has been changed by the trade liberalization of the Brazilian 

economy. 

 To obtain such responses, it was first analyze the main economic 

transformations in the 90s and its impacts for the Brazilian industry. Subsequently, by 

analyzing different aspects that explain the dynamics of the sector, there was a 

change in structural performance and future challenges. 

Key words: Economic development. Brazilian Economy. Capital Goods 

Industry. Structure and Performance.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

Por ser a responsável pela produção de máquinas e equipamentos utilizados 

por todo sistema produtivo, por gerar tecnologia e por difundir o progresso técnico, a 

indústria de bens de capital assume um papel estratégico no processo de 

desenvolvimento econômico dos países. Países que produzem bens de capital sob 

condições de eficiência econômica tendem a aumentar seu potencial de 

desenvolvimento econômico, pois aumentam seu grau de autonomia tecnológica.  

 

Além disto, o desenvolvimento de um setor nacional de bens de capital é 

fundamental para reduzir a vulnerabilidade externa da economia. A existência de 

capacidade de produção doméstica desses bens é indispensável para reduzir a 

restrição externa ao crescimento na medida em que permite o controle da propensão 

marginal a importar mesmo com o aumento da taxa de investimento. Outro ponto 

importante a respeito da importância da indústria de bem de capital é que a 

existência de um setor doméstico produtor de meios de produção permite que seja 

maior o impacto do aumento da demanda agregada sobre o crescimento da 

produção e do emprego. Ou seja, o efeito multiplicador sobre a renda é maior, a 

partir de um aumento da demanda agregada. 

 

Dada a importância da indústria de bens de capital para o desenvolvimento do 

país, o presente trabalho foi dedicado à tarefa de analisar a estrutura e o 

desempenho do setor após a liberalização comercial dos anos 90, verificando de 

que modo as transformações econômicas ocorridas no período o afetaram e quais 

as estratégias adotadas para responder a esse cenário de mudanças e promover o 

crescimento. 

 

Por fim, o trabalho foi estruturado em dois capítulos, além da Introdução e da 

Conclusão, e é apresentado da seguinte forma: no capítulo inicial foram retratadas 

as principais transformações econômicas ocorridas nos anos 90. Priorizaram-se 

àquelas transformações que se consideraram mais importantes, tanto por terem 

produzido efeitos não conjunturais sobre a economia, quanto por terem repercutido 
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mais direta ou intensamente sobre a indústria brasileira em geral, e a de bens de 

capital, em particular. Assim, apresenta-se como se deu o processo de privatização 

no Brasil e explica-se o porquê das privatizações terem sido importantes para a 

retomada do crescimento do país, apresenta-se também o desenvolvimento da 

liberalização comercial e os impactos na economia brasileira da implantação do 

Plano Real. Por fim, analisa-se a resposta da indústria brasileira às transformações 

ocorridas a partir da década de 90 e as principais trajetórias setoriais de 

reestruturação produtiva.  

 

No segundo capítulo, apresenta-se a evolução da indústria brasileira de bens 

de capital, desde sua origem até o final dos anos 80; a seguir, descreve-se a 

estrutura e o desempenho do setor a partir da liberalização comercial dos anos 90 e 

conclui-se o capítulo com a apresentação dos desafios e perspectivas para a 

indústria brasileira de bens de capital. 
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1 A ECONOMIA E A INDÚSTRIA  BRASILEIRA DA DÉCADA DE 90 A0 

PERÍODO RECENTE 

 

  

1.1 PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES ECONÔMICAS NOS ANOS 90 

 

 

1.1.1 AS PRIVATIZAÇÕES 

 

 

Conforme Pinheiro, GIAMBIAGI E MOREIRA (2001), a privatização das 

empresas estatais brasileiras foi iniciada ainda na década de 80, mas foi na década 

de 90 que ganhou destaque e se tornou mecanismo de política econômica. Neste 

sentido, FILHO E OLIVEIRA (1996), complementam que os seguidos fracassos dos 

planos de estabilização deram força à teoria de que os problemas relativos à 

inflação e ao crescimento sustentado só seriam solucionados após o ajuste das 

finanças do setor público. Sendo assim, a reestruturação do setor público tornou-se 

uma condição necessária para a retomada do processo de crescimento sustentado e 

a manutenção da estabilidade econômica.  

 

Mas, qual a origem do problema das finanças públicas? Alguns fatos explicam 

isto (VELOSO, 1993 apud FILHO E OLIVEIRA, 1996, p.7): 

 

“[...] o crescimento do setor produtivo estatal a partir de 1973, financiado por 
empréstimos externos; a concessão de subsídios creditícios ao setor 
privado, principalmente ao setor rural, na segunda metade da década de 70; 
a elevação da taxa de juros externa, ao final da década de 70 e nos anos 
80; o financiamento dos déficits na balança comercial por meio de 
endividamento das estatais, a partir de 1979; os reempréstimos de recursos 
depositados no Banco Central, na década de 80, para pagamento da dívida 
no exterior; a absorção, pelo Tesouro, das dívidas dos estados e 
municípios, por ele avalizadas; a desvalorização cambial, como forma de 
gerar excedentes na balança comercial, em virtude das dificuldades 
posteriores da entrada de recursos externos na década de 80, entre outros”. 
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Diante do exposto, outra questão que se torna pertinente é o porquê de as 

privatizações se tornarem a saída para a reestruturação do setor público, como meio 

de retomar o processo de crescimento econômico do país? Conforme Filho e 

Oliveira (1996), as privatizações foram as principais fontes de recursos não-

inflacionárias para financiamento do déficit público. Além de complementar as 

receitas correntes, reduz as necessidades de financiamento do setor público 

(NFSP), pois diminuem a necessidade de emissão de papéis (títulos ou moedas) 

para o financiamento de gastos correntes e reduz a dívida em virtude da troca de 

títulos públicos por ações das empresas privatizadas. 

 

Em março de 1990, o presidente Collor lançou o Programa Nacional de 

Desestatização (PND) que posteriormente foi expandindo para a inclusão de 

empresas estatais de grande porte, como por exemplo, empresas do setor 

siderúrgico (PINHEIRO, GIAMBIAGI E MOREIRA, 2001). 

  

Além da questão do ajuste fiscal para a retomada do crescimento e para a 

manutenção da estabilidade econômica, FILHO E OLIVEIRA (1996) colocam que o 

Programa Nacional de Desestatização (PND) estava situado dentro do contexto das 

tendências mundiais de globalização da economia e de eliminação de barreiras à 

produção e, por isto, o Brasil buscava inserir-se nesse processo de transformação 

por meio da promoção do desenvolvimento via descentralização, flexibilização, 

desburocratização e reorientação das atividades do setor público. 

 

Complementarmente à idéia da desestatização diante da globalização da 

economia, PINHEIRO E GIAMBIAGI (1992, p.250) colocam que “Um dos mais fortes 

motivos pelos quais um governo pode optar pela transferência de uma empresa 

estatal para o setor privado é a possibilidade de aumentar a eficiência a nível macro 

e microeconômico”. Ainda segundo os autores, o aumento da eficiência a nível 

macroeconômico poderia ocorrer como resultado da maior competição, do aumento 

dos investimentos e da menor interferência do estado na economia. Já a nível 

microeconômico, o aumento da eficiência se daria devido à maior clareza de 

objetivos (facilitando, assim, a tomada de decisões e a alocação correta dos 

recursos), a maior disciplina de mercado e a melhor supervisão e gerenciamento da 

empresa. 
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Durante os governos Collor e Itamar Franco, de 1990 a 1994, foram 

privatizadas 33 empresas estatais, gerando receitas totais de US$ 8,6 bilhões e 

transferindo US$ 3,3 bilhões em dívidas. A maior parte das empresas privatizadas 

estava na indústria de transformação, principalmente nos setores siderúrgico, 

petroquímico e de fertilizantes. De 1995 a 1998, houve um aumento no número de 

privatizações, no período foram ao todo 80, somando US$ 60,1 bilhões e 

transferindo US$ 13,3 bilhões em dívidas. O aumento das privatizações após 1995 

ocorreu em virtude da decisão de acabar com os monopólios do setor público na 

área de infra-estrutura e da decisão dos governos estaduais de também desenvolver 

seus próprios programas de privatização (GIAMBIAGI E MOREIRA, 1999).   

 

As grandes privatizações ocorridas entre 1997 e 1998 ajudaram a financiar o 

elevado déficit em conta corrente do país. As privatizações foram providenciais para 

evitar a explosão da dívida pública, agravada pelo contínuo aumento do déficit fiscal 

a partir de 1995. No segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, o 

processo de privatização começou a desacelerar, chegando quase a uma 

paralisação completa. A razão da desaceleração, em grande parte, foi o declínio do 

apoio popular, além da menor pressão por privatizações no âmbito da política 

econômica (PINHEIRO, 2001). 

 

 

1.1.2 A LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL 

 

  

A liberalização comercial brasileira iniciou no final da década de 80, quando 

as restrições cambiais começaram a diminuir e o país aos poucos se encaminhou 

para uma política comercial mais aberta. De 1988 a 1993, realizou-se um amplo 

processo de liberalização comercial, no qual o governo reduziu a proteção à 

indústria local e eliminou as principais barreiras não-tarifárias. Este processo pode 

ser dividido em duas etapas: a primeira, ocorrida de 1988 a 1989, foi caracterizada 

pela redução da redundância tarifária média e por uma pequena alteração na 

estrutura tarifária; a segunda teve início em 1990, com a definição de novas 
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diretrizes para a política industrial e de comércio exterior e foi prevista para ser 

concluída em dezembro de 1994 (MOREIRA E CORREA, 1997). 

 

Demonstrando a mudança que a estrutura tarifária brasileira sofreu no 

período, MARKWALD (2001, p.1) expõe que: 

 

 “De fato, entre 1988 e 1993 a estrutura tarifária tinha sofrido uma mudança 
radical: a tarifa média declinou cerca de 40 pontos percentuais, passando 
de níveis superiores a 50% para 13,2%, a tarifa máxima passou de 105% 
para 40% e a tarifa modal de 40% para 20%”.  
 

 

No início da década de 90, foi instituída a nova Política Industrial e de 

Comércio Exterior (PICE) que extinguiu a maior parte das barreiras não-tarifárias 

herdadas do período de substituição de importações e definiu um cronograma de 

redução das tarifas de importação. A redução das tarifas de importação foi planejada 

para ocorrer gradualmente ao longo do período de 1991 a 1994, no entanto, o 

cronograma foi mantido até outubro de 1992, quando ocorreu uma antecipação das 

reduções tarifárias previstas para 1993 e 1994 (MOREIRA E CORREA, 1997). 

 

Conforme MOREIRA E CORREIA (1997), as principais barreiras não tarifárias 

eliminadas foram: i)A proibição de aquisição externa de cerca de 1200 produtos; ii) A 

obrigatoriedade de programas de importação por empresas; iii) A exigência de 

anuência prévia de órgãos da administração federal para a importação de produtos 

específicos; iv) O requisito de financiamento externo para a importação de bens de 

capital beneficiados com redução para zero nas alíquotas do imposto de importação. 

 

A extinção das barreiras comerciais marca a ruptura do regime fechado e 

protecionista, herdado do modelo de industrialização baseado na substituição de 

importações. A década de 90 rompeu com a tendência de declínio e estagnação da 

taxa de produtividade observada na década de 80. A quebra desta tendência 

coincidiu com a eliminação das barreiras não tarifárias à importação e com a rápida 

queda das taxas alfandegárias. Em síntese, no exame da evolução da produtividade 

da indústria, verifica-se que o processo de liberalização comercial trouxe ganhos 

substanciais de eficiência (MARKWALD, 2001). 
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Com relação ao impacto da liberalização comercial sobre as taxas de 

emprego, a expectativa era de que a alocação mais eficiente dos recursos 

produtivos aceleraria o crescimento da produção e, portanto, promoveria uma 

expansão destas taxas. Não obstante, o que se observou foi um modesto 

crescimento. Destaca-se ainda que, em alguns setores, como por exemplo, na 

indústria, houve retração na demanda de mão-de-obra, uma vez que a liberalização 

comercial gerou intensa pressão competitiva, levando a redução custos, a adoção 

novos métodos de produção e a introdução tecnologias poupadoras de mão-de-

obra. A abertura comercial alterou também o comportamento tecnológico das 

empresas: pressionou os empresários locais no sentido da inovação, estimulou o 

fluxo de idéias e contribuiu para a expansão da base tecnológica doméstica. De 

modo geral, o impacto foi positivo, verificando-se uma expansão nos gastos em P&D 

das empresas e um aumento significativo na compra de tecnologia externa 

(MARKWALD, 2001). 

 

Conforme KUPFER (2003), a valorização do câmbio e a redução tarifária 

após o Plano Real provocaram acirramento da competição com produtos 

importados, como resultado ocorreu rápida deterioração da balança comercial, que 

entrou em déficit já a partir de 1995. A retomada de influxo de capitais externos 

possibilitou um mecanismo de financiamento do déficit comercial, porém, diante do 

risco de aumento da vulnerabilidade das contas externas, durou pouco tempo. 

 

Em 1998, o financiamento do balanço de pagamentos tornou-se 

insustentável, inaugurando uma nova fase recessiva e um período de sucessivas 

desvalorizações cambiais. A partir de 2001 a balança começou a apresentar saldo 

positivo, embora as exportações tenham crescido suavemente e as importações 

diminuído (KUPFER, 2003).  

 

 

1.1.3 O PLANO REAL 

 

 

O Plano Real foi preanunciado ao país em dezembro de 1993 pelo Ministro 

Fernando Henrique Cardoso e tinha como objetivo estabilizar a economia brasileira. 
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O Plano foi dividido em três estágios, o primeiro consistia em equilibrar o orçamento 

fiscal e para isto realizaram-se cortes na proposta orçamentária de 1994 e 

submeteu-se ao congresso um conjunto de reformas constitucionais na área fiscal. 

Foi concebido ainda o Fundo Social de Emergência como um instrumento para 

equilibrar o orçamento enquanto medidas mais permanentes não entrassem em 

vigor. O segundo estágio do Plano iniciou em março de 1994, quando o governo 

introduziu uma unidade de conta estável, denominada de URV - Unidade Real de 

Valor. A URV tinha seu valor vinculado ao dólar e era reajustada diariamente em 

cruzeiros reais, de acordo com a política de minidesvalorizações cambiais e 

seguindo uma combinação de índices de inflação passados. A principal finalidade 

desta segunda etapa do plano era alinhar os preços mais importantes da economia. 

A terceira etapa do Plano começou em primeiro de julho de 1994 quando o Banco 

Central começou a emitir a URV como a nova moeda do país, ou seja, o governo 

fixou uma taxa de conversão do cruzeiro real para o real à base de Cr$ 2.750 para 

cada R$ 1. Além disto, estabeleceu-se a paridade entre o real e o dólar em R$ 1 = 

US$ 1 (MERCADANTE, 1998). 

 

A respeito da importância da Unidade Real de Valor para o sucesso do Plano 

Real, PINHEIRO (2001, p.15) colocou que: 

 

 “[...] no período de 1986/91 houve no Brasil nada menos do que cinco 
planos de estabilização baseados em congelamento de preços e outras 
variantes. Todos falharam. O que fez a diferença no caso do Plano Real foi 
a criação de uma moeda virtual atrelada ao dólar, a Unidade Real de Valor 
(URV)”. 

 

Ainda em relação à política cambial, o BACEN - Banco Central comprometeu-

se a vender dólares toda vez que seu valor de mercado alcançasse R$ 1,00, no 

entanto, o BACEN não era obrigado a intervir se o valor se mantivesse a níveis 

inferiores. Esta política ficou conhecida como a política cambial da banda 

assimétrica (FLIGENSPAN, 2008). 

 

“[...] iniciado em julho de 1994, o Plano Real resultou numa impressionante 

queda da inflação e como previsto elevou os níveis de eficiência, estimulou a 

competitividade e atraiu investimento estrangeiro”, conforme PINHEIRO (2001, 

p.15).  
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Com uma moeda que preservava o poder de compra e a facilidade com a 

qual a sociedade passou a ter acesso ao crédito, iniciou-se um processo de 

expansão da demanda interna. No entanto, na medida em que determinados 

mercados não conseguem obter uma resposta imediata em termos de quantidade, 

esta rápida mudança do padrão de consumo transformou-se em pressão por ajuste 

de preços. Diferentemente dos planos anteriores que, diante de uma rápida 

expansão de demanda, promovia o ajuste da economia através do aumento dos 

preços, o Plano Real oferecia outra forma de ajuste: o abastecimento do mercado 

com produtos importados para suprir a demanda e segurar os preços. As 

conseqüências de utilizar as importações como meio de ajuste de controle de preços 

foi a redução da utilização do grau de utilização da capacidade na indústria e uma 

rápida deterioração da balança comercial (FLIGENSPAN, 1998). 

 

Em 1994 houve a quebra do México que abalou a confiança do sistema 

financeiro internacional, reduzindo a oferta de crédito para países considerados com 

economias semelhantes à mexicana. Não podendo contar com empréstimos 

externos, a entrada maciça de importações passou a ficar comprometida. Nesse 

contexto, desde 1995 o Brasil ampliou substancialmente os déficits fiscais e em 

conta corrente, o que levou ao aumento das obrigações públicas externas. O 

aumento do déficit em conta corrente foi provocado pelo crescimento da demanda e 

pelos efeitos relacionados ao Plano Real (FLIGENSPAN, 2008). 

 

Conforme podemos verificar através da análise do Gráfico 1, desde o início da 

década de 90 o saldo da balança comercial brasileira apresentava-se superavitário. 

Em 1995, um ano após o lançamento do Plano Real e a crise mexicana, o saldo que 

era superavitário em 1994, em torno de US$ 10.466,47, passou a ser deficitário em 

US$ 3.465,61, uma variação percentual de – 133,11%.     
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GRÁFICO 1 – Saldo da balança comercial (FOB) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEADATA. 

Nota: Em US$(milhões) 

 

Em 1994 houve a quebra do México que abalou a confiança do sistema 

financeiro internacional, reduzindo a oferta de crédito para países considerados com 

economias semelhantes à mexicana. Não podendo contar com empréstimos 

externos, a entrada maciça de importações passou a ficar comprometida. Nesse 

contexto, desde 1995 o Brasil ampliou substancialmente os déficits fiscais e em 

conta corrente, o que levou ao aumento das obrigações públicas externas. O 

aumento do déficit em conta corrente foi provocado pelo crescimento da demanda e 

pelos efeitos relacionados ao Plano Real (FLIGENSPAN, 2008). 

 

Com o objetivo de dar mais segurança aos agentes do mercado, o governo 

anunciou em março de 1995 o sistema de bandas cambiais e, desta forma, limitava 

as possíveis oscilações do dólar e evitava a fuga de capitais.  A deterioração das 

contas correntes do Brasil e o financiamento do déficit através de fluxos de capitais 

de curto prazo acentuaram a dependência do financiamento externo, tornando o 

país mais vulnerável a crises externas (FLIGENSPAN, 2008). 

 

Em outubro de 1997 ocorre o estouro da crise asiática, alastrando pânico e 

fuga de recursos internacionais de curto prazo. Conseqüentemente, os grandes 
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aplicadores internacionais retiraram rapidamente seus recursos do Brasil, causando 

impactos ao sistema financeiro nacional e ao estoque de reservas do país.  

 

 

1.2 ASPECTOS DA ECONOMIA BRASILEIRA DO PÓS-REAL AO PERÍODO MAIS 

RECENTE 

 

 

Nos anos de 1997 e 1998 a economia brasileira sofreu os efeitos negativos de 

duas crises monetárias, a crise asiática e a crise russa, respectivamente. A 

sucessão de eventos adversos ocorridos a partir do segundo trimestre de 2001 

como a crise energética, a crise argentina, os impactos sobre a economia mundial 

decorrentes do ataque terrorista de 11 de setembro e a incerteza diante da posse de 

um novo governo contribuíram para agravar os indicadores internos e externos da 

economia brasileira. Em 1999 a política de ajuste interno e externo da economia 

brasileira foi conduzida por três pilares básicos: o regime de flutuação cambial, a 

severa restrição fiscal e as metas de inflação (NASSIF E PUGA, 2004). 

 

A desvalorização cambial ocorrida em 1999 representou uma mudança em 

todo arranjo de política macroeconômica através de uma nova estratégia em relação 

à taxa de câmbio e uma nova forma de relação entre a autoridade monetária, o 

tesouro nacional e o mercado financeiro. A desvalorização cambial teve 

repercussões importantes sobre a inflação, gerando, por exemplo, uma limitação na 

expansão do consumo das famílias (ARMITRANO, 2006). 

 

Conforme ARMITRANO (2006), o desempenho da atividade econômica no 

período de 1999 a 2002 explicita algumas características básicas da economia 

brasileira: i) a importância do processo de reestruturação dos anos 1990 na 

especialização produtiva e nas conseqüências produzidas sobre a trajetória de 

crescimento de períodos; ii) os impactos negativos da combinação entre o arranjo de 

política macroeconômica e a política de desenvolvimento liberal baseada nas 

reformas microeconômicas; iii) a ausência de um horizonte de crescimento, em 

decorrência da nova relação estado-mercado estabelecida.  
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Conforme ARMITRANO (2006), de 2003 a 2005 houve um baixo crescimento 

do PIB, o valor foi de 2,6%, um pouco acima da media histórica para o período de 

1990-2005 que foi de 2,1%.  O triênio em questão também é marcado por uma 

menor taxa de consumo do governo  em relação ao governo anterior 

 

 

1.3 A RESPOSTA DA INDÚSTRIA BRASILEIRA ÀS TRANSFORMAÇÕES 

ECONÔMICAS OCORRIDAS A PARTIR DA DÉCADA DE 90: PRINCIPAIS 

TRAJETÓRIAS SETORIAIS DE REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

 

 

Diversos fatores marcaram e alteraram tanto a economia mundial quanto a 

economia brasileira com a chegada da década de 90. No plano internacional, 

consolidaram-se os processos de liberalização cambial e desregulamentação 

financeira, potencializando a mobilidade de mercadorias e capitais entre diferentes 

economias. No Brasil, houve uma rápida liberalização econômica que foi induzida 

por reformas simultâneas no âmbito do comércio exterior, da inserção financeira 

internacional e do setor estatal (KUPFER, 2003).  

 

Essas mudanças na economia internacional e na economia doméstica 

colocaram a estrutura industrial brasileira em movimento, inaugurando um período 

de intensas transformações cujos impactos podem ser vistos até hoje. Conforme 

GIAMBIAGI E MOREIRA (1999, p.295), a década de 90 marcou a transição da 

indústria brasileira para um novo regime de comércio, abandonando as distorções 

geradas pelo modelo de industrialização baseado na substituição de importações. 

Segundo os mesmos autores, as principais distorções foram: a utilização 

inadequada de recursos abundantes, como trabalho e recursos naturais, devido à 

proteção setores que demandavam recursos escassos no país, como capital e 

tecnologia, e a inviabilização da obtenção de escalas produtivas, devido à elevada 

proteção que incentivou a entrada de um grande número de produtores nos setores 

intensivos em capital e tecnologia, em sua maioria empresas multinacionais. 

 

Conforme as Pesquisas Industriais Mensais do IBGE, a taxa média de 

crescimento da produtividade da Indústria Geral foi de 8,5% a.a. durante o período 
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de 1992 a 2000. O resultado foi obtido principalmente pela capacidade de adaptação 

das empresas industriais ao novo contexto macroeconômico, através de ajustes dos 

seus processos produtivos, visando à redução de custos e a modernização de seu 

parque industrial (FEIJÓ E CARVALHO, 2008). Complementarmente, CASTRO 

(2001) coloca que além do redimensionamento de quadros, do fechamento de 

instalações e do enxugamento de catálogos de vendas, destaca-se também a 

adoção de novas práticas gerenciais, como Total Quality Control (TQC), Just in Time 

(JIT) e a busca de certificação nas normas International Organization for 

Standardization (ISO).  

 

TABELA 1 – Brasil - Indústria Geral – Taxa de crescimento acumulada da produtividade em valor (%) 

e Taxa Média de Investimento em valor (%). 

Setores
Crescimento 

da 
produtividade

Média da 
taxa de

14 Extração de minerais não-metálicos 123,3 26,2
C Indústrias extrativas 361,1 21,8
21 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 185,3 21,0
34 Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques 
e carrocerias

163,5 19,3

27 Metalurgia básica 349,9 18,8
23 Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de 
combustíveis nucleares e produção de álcool

1.086,4 16,6

20 Fabricação de produtos de madeira 206,3 14,9
37 Reciclagem 15,3 14,2
26 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 141,7 14,0
25 Fabricação de artigos de borracha e plástico 103,6 13,8
17 Fabricação de produtos têxteis 88,1 13,6
30 Fab. máquinas para escritório e equip. de informática 71,7 13,0
Total 163,9 12,9
10 Extração de carvão mineral 173,2 12,5
D Indústrias de transformação 159,2 12,5
24 Fabricação de produtos químicos 135,7 10,8
29 Fabricação de máquinas e equipamentos 106,3 10,8
15 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 112,4 10,5
31 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 130,7 9,0
13 Extração de minerais metálicos 511,4 8,3
36 Fabricação de móveis e indústrias diversas 96,4 7,9
33 Fabricação de equipamentos de instrumentação 
médicohospitalares,instrumentos de precisão e ópticos, 
equipamentos para automação industrial, cronômetros e 
relógios

147,3 7,8

32 Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e 
equipamentos de comunicações 

99,5 7,5

28 Fabricação de produtos de metal - exceto máq. e equip. 109,0 7,2
16 Fabricação de produtos do fumo 120,7 6,7
22 Edição, impressão e reprodução de gravações 90,8 6,5
35 Fabricação de outros equipamentos de transporte 183,7 5,9
19 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, 
artigos de viagem e calçados 

67,6 5,9

18 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 66,5 4,4
11 Extração de petróleo e serviços relacionados 412,6 4,1  

Fonte: Feijó e Carvalho, 2008, p19. 

Nota: Em Ordem Decrescente de Taxa Média de Investimento 



  24  
 

 

 

Através da tabela 1, analisando a taxa de crescimento acumulado da 

produtividade da indústria geral (1996 – 2006), verificou-se que as indústrias 

extrativas apresentaram um percentual de crescimento acumulado de 361,1%, 

enquanto a indústria de transformação apresentou um percentual de 159,2%. 

Conforme FEIJÓ E CARVALHO (2008, p.7), “Um dos efeitos da abertura econômica 

dos anos 1990 foi a redução da participação da indústria de transformação no valor 

adicionado na economia [...]”. Dentro das indústrias extrativas, os setores cuja taxa 

de crescimento acumulado da produtividade mais cresceu foram: a extração de 

petróleo e serviços relacionados e a extração de minerais metálicos, 

respectivamente com 511,4% e 412,6%. Em relação à indústria de transformação, 

os setores que mais cresceram foram os de fabricação de coque, refino de petróleo, 

elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool e de metalurgia básica, 

respectivamente com 1086% e 349,9%.  

 

O investimento industrial, além de cumprir a função de ser um importante 

difusor do progresso técnico, elemento chave para aumentar a competitividade, é o 

principal componente da demanda agregada para ampliar a capacidade de oferta e 

gerar emprego e renda (FEIJÓ E CARVALHO, 2008). Conforme podemos analisar 

através da tabela 1, a taxa média de investimento das indústrias extrativas foi maior 

do que a das indústrias de transformação, as indústrias extrativas apresentaram 

uma taxa média de investimento de 21,8%, enquanto as indústrias de transformação 

ficaram em 12,5%. O setor que teve uma maior taxa média de investimento dentro 

das indústrias extrativas foi o de extração de minerais não-metálicos. Já nas 

indústrias de transformação o destaque foi para a fabricação de coque, refino de 

petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e a produção de álcool. Com 

relação a investimento versus produtividade, setores com baixa taxa de investimento 

apresentaram também crescimento de produtividade abaixo da média da indústria 

(FEIJÓ E CARVALHO, 2008). 

 

Além das transformações estruturais já descritas, entre 1996 e 2002 houve 

uma mudança na distribuição geográfica da indústria de transformação. A região 

nordeste perdeu participação do valor adicionado no total da transformação 

industrial, enquanto a região sul e centro-oeste aumentaram sua participação. A 
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região norte praticamente não alterou sua participação relativa e a região sudeste 

continuou aparecendo como detentora de grande parte do valor adicionado no total 

da transformação industrial. Por fim, com a consolidação da liberalização comercial e 

o expressivo aumento da taxa de câmbio após 1999, houve uma tendência de 

mudança de localização de diversas empresas em direção às regiões que 

proporcionassem redução dos custos (NASSIF E PUGA, 2004).  

 

Conforme FEIJÓ E CARVALHO (2008), atualmente predominam na estrutura 

industrial setores com vantagens competitivas ligadas à exploração de recursos 

naturais, o que elevou os ganhos dos setores produtivos associados a estes bens e 

ampliou seu peso na indústria brasileira. 
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2 A INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL  

 

  

2.1. EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA: DA ORIGEM AO FINAL DOS ANOS 80 

 

. 

A indústria de bens de capital brasileira começou ao final do século 19 sem 

grandes incentivos estatais. Os primeiros segmentos produtores de equipamentos 

foram impulsionados pelo forte crescimento da produção de café. A crise de 1930 

rompeu o modelo primário-exportador existente e contribuiu para o surgimento do 

modelo de industrialização por substituição de importações. Por não ter havido 

dentro deste novo modelo um projeto nacional que incentivasse o desenvolvimento 

da indústria de bens de capital, o setor ficou incipiente até o fim da década de 1940 

(NASSIF, 2007). 

 

Na metade da década de 50, incentivado pelo aumento dos investimentos nos 

setores produtores de insumos básicos e de infra-estrutura, o setor de bens de 

capital cresceu à taxa média anual de 11%. Muito embora grande parte desta 

demanda tenha sido abastecida por importações, o Brasil beneficiou-se de um 

esquema de proteção regido por taxas de câmbio múltiplas. Com o Plano de Metas 

e após a Reforma Aduaneira de 1957, a indústria de bens de capital tornou-se mais 

dinâmica. Na primeira metade da década de 60 a estagnação econômica repercutiu 

negativamente no setor, apresentando taxas médias de crescimento negativas no 

período de 1962 a 1967, período em que a taxa média anual foi de 2,6% 

(VERMULM, 1993). 

 

 A retomada do crescimento da economia brasileira nos anos seguintes não 

representou a retomada do ritmo de produção do setor, uma vez que o crescimento 

da economia pode ocorrer através da utilização da capacidade instalada ociosa, sem 

necessidade de grandes investimentos. Em termos de crescimento do valor bruto da 

produção, a indústria de bens de capital tornou-se mais robusta a partir da década 

de 1970. O maior crescimento foi verificado no período de 1970 a 1974, quando a 

taxa de investimento bruto aumentou, estimulando a produção de máquinas e 
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equipamentos. Os setores de produção de bens seriados e os setores de bens de 

capital sob encomenda foram os que mais cresceram no período. 

 

O período de 1974 a 1979 sofreu reflexos da primeira crise do petróleo, 

provocando uma queda nas taxas de crescimento do setor. No entanto, a produção 

de bens de capital sob encomenda continuou crescendo a taxas elevadas uma vez 

que as empresas estatais garantiram a demanda para esse segmento. (VERMULM, 

1993, p.3). 

 

As políticas públicas contribuíram significativamente para o crescimento do 

setor ao longo da década de 70 e são parcialmente responsáveis pelas 

características estruturais do setor daí por diante. O governo utilizou uma série de 

instrumentos para incentivar a indústria brasileira de bens de capital, sendo os 

principais deles, segundo VERMULM (1993, p.5):   

 

• Maior exigência nos critérios de avaliação de produtos estrangeiros. Caso 

fosse comprovado que o produto possuía um similar nacional a empresa 

deixava de receber reduções ou isenções fiscais e tributárias na importação 

destes produtos; 

 

• As empresas estatais passaram a priorizar os produtos nacionais quando 

realizavam compras; 

 

• Acordos intermediados pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil 

(CACEX) que induziam à compra de equipamentos nacionais nos grandes 

projetos de investimento do setor privado; 

 

• Exigência de índices crescentes de nacionalização para obter acesso a 

créditos subsidiados pela Financiadora de Máquinas e Equipamentos 

(FINAME) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES); 
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• Criação de um programa que isentava a cobrança de impostos de importação 

de bens de capital as empresas que se comprometessem com valores 

expressivos de exportação futuros; 

 

• Embora os incentivos públicos tenham auxiliado o desenvolvimento de 

diversos segmentos da indústria de bens de capital, poucos deles 

conseguiram evoluir aos níveis de eficiência e tecnologia vigentes no 

mercado mundial.  

 

Diversos fatores contribuíram para este relativo fracasso, mas os principais 

foram os contratos de licenciamento que em geral vetavam a possibilidade da 

indústria brasileira exportar produtos para países inovadores e a forte proteção à 

indústria que impedia as importações mesmo nos segmentos de maior conteúdo 

tecnológico. 

 

No limiar dos anos 80 a indústria brasileira de bens de capital caracterizava-

se pelo baixo coeficiente de exportação e uma linha de produtos extremamente 

diversificada por empresa, limitando os potenciais de ganho através de uma maior 

especialização. A primeira grande retração do setor de bens de capital ocorreu no 

início da década de 80. A crise da economia brasileira, reforçada por uma política 

econômica de caráter recessivo, retraiu o nível de investimento da economia e 

representou uma queda na demanda por bens de capital. 

 

Ao longo do período de 1981 a 1983 o coeficiente de exportação ficou 

estagnado em decorrência de uma forte queda no valor da produção do setor. As 

exportações, em 1983, foram cerca de 70% do valor referente a 1981. Com a 

retração do mercado interno as importações também declinaram, o coeficiente de 

importação reduziu de 13,6%, em 1981, para 8,4% em 1983. (VERMULM, 1993, 

p.12). 

 

Assim, a política governamental nesse período foi de gerar excedentes 

exportáveis através da contenção do mercado interno e estimular as exportações.  

Conforme VERMULM (1993, p.11) esta política econômica e a maturação dos 
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projetos do II PND permitiram que fosse realizado o ajustamento externo da 

economia brasileira, obtendo-se superávit na balança comercial. 

Em decorrência da política de estímulo às exportações, o mercado interno se 

reaquece e empresas de outros setores que adotaram estratégias mais agressivas 

em relação ao mercado externo começam a investir para se modernizar e competir 

no mercado internacional. Assim, em 1984 o setor de bens de capital voltou a 

crescer.  

 

Além do crescimento gerado pelas exportações, houve um aumento de 

demanda provocado pela euforia do Plano Cruzado. No entanto, o plano não obteve 

sucesso como tentativa de controle inflacionário, inclusive chegando próximo à 

hiperinflação.  

 

Nesse ambiente de instabilidade e incertezas a respeito da economia 

brasileira, as taxas de investimento diminuem e afetam diretamente a indústria de 

bens de capital. Assim, a partir de 1988, houve uma nova retração do mercado 

interno de bens de capital. 

 

 

2.2 ESTRUTURA E DESEMPENHO DO SETOR A PARTIR DA LIBERALIZAÇÃO 

COMERCIAL DOS ANOS 90 

 

 

2.2.1 PRINCIPAIS MUDANÇAS NA ESTRUTURA DO SETOR 

 

 

Conforme verificado no capítulo anterior, as privatizações, a liberalização 

comercial e a estabilização monetária trazida pelo Plano Real transformaram a 

estrutura industrial brasileira. Em virtude do elevado nível de desvantagem 

comparativa, a indústria de bens de capital foi uma das mais afetadas adversamente 

com a redução das barreiras à importação ao longo da primeira metade da década 

de 90. Assim, o aumento da pressão competitiva externa desencadeou uma 

modificação da estrutura produtiva do setor, forçando as firmas a implementar um 

rápido processo de reestruturação industrial (NASSIF, 2007).  
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Conforme NASSIF (2007), entre os principais impactos imediatos da 

liberalização comercial sobre a indústria de bens de capital no Brasil tem-se: i) a 

internacionalização da produção, ou seja, houve um aumento da participação 

estrangeira em diversos ramos; ii) a redução da diversificação de produtos por firma, 

pois com a maior pressão competitiva de produtos importados, as empresas 

brasileiras foram forçadas a operar com menor diversidade de bens; iii) a entrada e 

saída de empresas ineficientes do mercado. A estratégia inerente ao II PND exigia 

elevados índices de nacionalização no valor total dos projetos de investimento que 

eram considerados prioritários.  O setor de bens de capital estava inserido entre 

esses projetos e possuía o requisito de que, dos empréstimos concedidos, 90% do 

total dos investimentos deveriam ser nacionais. Como conseqüência, quando 

comparado à média dos países industrializados, verificou-se um número excessivo 

de empresas que atuava em diversos ramos da indústria de bens de capital fazendo 

com que parte expressiva delas operasse com escalas de produção bem aquém da 

escala mínima eficiente. Além disto, a falta de concorrência externa acirrava a 

concorrência no mercado interno e comprimia a margem de lucro das empresas. 

Assim, com a liberalização comercial, empresas ineficientes que produziam com 

escalas subótimas perderam espaço no mercado para empresas que trabalhavam 

com escalas de produção eficientes que, por possuir melhores preços e produtos 

com mais qualidade, conseguiam competir com os produtos do mercado externo. 

 

A tabela 2 demonstra a estrutura do valor agregado nos segmentos da 

indústria de bens de capital ao longo do período de 1996 a 2005 e através dela 

podemos ter uma base a respeito das modificações ocorridas na estrutura do setor. 

Analisando o total da indústria de bens de capital em relação ao total da indústria de 

transformação verificamos que a indústria de bens de capital correspondeu em 

média a 13,69% da indústria de transformação ao longo do período analisado e que 

comparando o percentual de 1996 com o de 2005 verificamos uma queda de 1,89%. 

Ou seja, a análise dos números do setor confirma a queda observada no valor 

adicionado da indústria de transformação em relação à indústria geral que foi 

comentada no capítulo anterior. 
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Analisando a participação percentual dos segmentos no valor agregado total 

da indústria de bens de capital, observa-se que a o segmento de máquinas e 

equipamentos tipicamente industriais correspondem, na média do período, a 

46,98%, outros segmentos que se destacam é o de máquinas e equipamentos de 

transporte e o de máquinas e equipamentos de telecomunicações, respectivamente 

com 20,3% e 16,69%. O segmento que mais cresceu foi o de máquinas e 

equipamentos de transporte que em 1996 participava com 14,72% e em 2005 

passou a participar com 23,09%, representando um aumento de 8,37%. Os 

segmentos que tiveram sua participação reduzida foram os de máquinas e 

equipamentos eletrônicos e não-eletrônicos para escritório e o de máquinas e 

equipamentos tipicamente industriais, respectivamente com 6,64% e 5,56%. 

 

Conforme verificamos, existe uma concentração da produção nos segmentos 

de máquinas e equipamentos industriais e máquinas e equipamentos de transporte, 

no entanto, segundo NASSIF (2007, p,18) “ [...] essa concentração não é de todo 

ruim, já que amplia as oportunidades para a especialização, nos segmentos que o 

Brasil já possui vantagens comparativas[...]”. 

 

A mudança na estrutura do setor pode ser verificada também através da 

Tabela 3 que demonstra a relação entre o valor adicionado (VA) e o valor bruto da 

produção (VBP) na indústria de bens de capital ao longo do período de 1996 a 2005. 

Conforme NASSIF (2007), a relação VA/VBP mede o quanto a empresa delega para 

si não apenas a produção do bem, mas também de todos os insumos incorporados 

em seu processo de fabricação. O índice (VA/VBP) pode variar de 0 (ausência 

completa de integração vertical) a 1 (total integração vertical, ou seja, a empresa 

delega para si não apenas a produção do bem, mas também de todos os insumos 

incorporados em seu processo de fabricação). 

 

A análise da Tabela 3 permite concluir que a indústria de bens de capital 

como um todo apresenta desde 1996 uma progressiva redução de sua integração 

vertical, ou seja, a indústria de bens de capital promoveu um ajustamento dos seus 

custos de produção, por meio de uma maior desverticalização. Conforme pode ser 

observado, todos os segmentos da indústria de bens de capital contidos na Tabela 3 

apresentaram uma diminuição deste índice. Os segmentos que apresentaram maior 
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redução de integração vertical foram o de máquinas e equipamentos de 

telecomunicações, máquinas e equipamentos eletrônicos e não-eletrônicos para 

escritório e o de máquinas e equipamentos agrícolas.  

 

As empresas procuraram a desverticalização com o objetivo de otimizar o uso 

de seus recursos e  passaram a recorrer a importação de componentes para garantir 

a qualidade de seus produtos. Assim, com o aumento das importações de insumos e 

componentes, as empresas acabam enfraquecendo os elos com os fornecedores 

domésticos e, portanto, reduzindo o grau de integração a nível da cadeia produtiva. 
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TABELA 2 – Estrutura do valor agregado nos segmentos da indústria de bens de capital (composição percentual). 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Máquinas e equipamentos tipicamente industriais 52,27 50,69 50,58 48,48
43,72 43,24 45,33 44,68 44,11 46,71

Equipamentos de energia elétrica 3,60 4,29 5,96 3,05 2,74 2,73 2,48 4,40 3,16 4,39

Máquinas e equipamentos  de telecomunicações 20,38 18,79 16,04 17,96 20,37 18,30 16,19 11,74 13,38 13,74

Máquinas e equipamentos  eletrônicos e não-
eletrônicos para escritório

3,52 3,70 3,92 5,71 7,81 8,63 5,07 5,09 3,75 4,40

Equipamentos médico-hospitalares 2,10 1,94 2,16 2,23 2,12 1,60 2,05 2,11 2,15 2,55
Máquinas e equipamentos agrícolas 3,42 4,23 4,69 3,61 3,53 4,39 5,52 7,79 8,84 5,12
Máquinas e equipamentos de transporte 14,72 16,36 16,66 18,97 19,71 21,11 23,35 24,19 24,81 23,09
Total da indústria de bens de capital (em 
relação ao total da indústria de 
transformação)

14,01 14,72 14,19 13,32 14,20 15,58 14,19 12,03 12,55 12,12

Total da indústria de bens de capital 100,00 100,00 10 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Anos
Segmentos

FONTE: Nassif, 2007, p.16. 
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TABELA 3 - Relação entre o valor adicionado e o valor bruto da produção (VA/VBP) na indústria de bens de capital brasileira.  

Segmentos da indústria de bens de capital 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Máquinas e equipamentos tipicamente industriais 0,53 0,52 0,50 0,50 0,49 0,47 0,47 0,45 0,44 0,42

Equipamentos de energia elétrica 0,55 0,55 0,60 0,54 0,52 0,52 0,41 0,47 0,48 0,52

Máquinas e equipamentos  de telecomunicações 0,45 0,44 0,40 0,36 0,38 0,37 0,36 0,29 0,25 0,29

Máquinas e equipamentos  eletrônicos e não-
eletrônicos para escritório

0,44 0,38 0,37 0,41 0,35 0,45 0,37 0,35 0,31 0,31

Equipamentos médico-hospitalares 0,67 0,65 0,61 0,61 0,62 0,57 0,59 0,55 0,58 0,61
Máquinas e equipamentos agrícolas 0,49 0,50 0,39 0,41 0,40 0,41 0,40 0,39 0,39 0,37
Máquinas e equipamentos de transporte 0,42 0,40 0,37 0,39 0,40 0,40 0,43 0,37 0,34 0,32
Total da indústria de bens de capital 0,49 0,48 0,45 0, 44 0,43 0,43 0,43 0,40 0,37 0,36

 
FONTE: Nassif, 2007, p.24.  
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2.2.2 DESEMPENHO DO SETOR APÓS A LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL 

 

 

Para analisarmos o desempenho do setor de bens de capital após a 

liberalização comercial, inicialmente utilizaremos os índices de produção do setor. A 

Tabela 4 que segue abaixo mostra os índices anuais de produção industrial de bens 

de capital para o período de 1991 a 2007, sendo a base utilizada, a média de 2002.  

Analisando os dados, verifica-se que os índices mais baixos da série ocorrem no 

período de 1991 a 1993, demonstrando o impacto inicial que a liberalização 

comercial provocou no setor de bens de capital. Observa-se ainda que no ano de 

1994 houve um significativo aumento na produção, já que  em 1993 o índice 

encontrava-se em 86 e em 1994 e 1995 passou para 102 e 103, respectivamente. 

Tal aumento é justificado pela estabilização da economia que foi promovida pela 

implantação do plano real. 

 

 Prosseguindo com a análise dos índices, verifica-se uma queda nos níveis de 

produção no período de 1996 a 2000, como conseqüência das crises mexicana, 

asiática e russa ocorridas em 1995, 1997 e 1998, respectivamente. Conforme pode 

ser verificado no GRÁFICO 2 que apresenta as médias anuais da taxa de câmbio 

nominal, em 1998 a taxa média encontrava-se em R$/US$ 1,16, já em 1999 a taxa 

passou para R$/US$ 1,85 e nos anos seguintes o que se verificou foi uma 

desvalorização crescente do real, chegando ao seu ápice em 2003, quando a taxa 

cambial média ficou em R$/US$ 3,06.  

 

A desvalorização cambial verificada a partir de 1999 auxiliou no aumento nos 

índices de produção de bens de capital de 2000 a 2007 na medida em que, 

conforme NASSIF (2007) ocorreu um boom de exportações, sobretudo, nos setores 

de máquinas e equipamentos de transporte e máquinas e equipamentos de 

telecomunicações. Outro fator que teria colaborado para o aumento seria, segundo 

ARMITRANO (2006), que durante o triênio 2003 – 2005 o governo incluiu a 

produção de bens de capital no conjunto de atividades prioritárias da política 

industrial. 
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TABELA 4 - Índices anuais de produção industrial de bens de capital. 

 

Ano Índice Geral

1991 85

1992 79

1993 86

1994 102

1995 103

1996 88

1997 92

1998 91

1999 83

2000 94

2001 106

2002 100

2003 102

2004 122

2005 127

2006 134

2007 160  
FONTE: Elaboração própria a partir de dados do IPEADATA. 

       NOTA: Base: média de 2002 = 100. 

 

 

GRÁFICO 2 – Médias anuais da taxa de câmbio nominal, R$/US$.  

 

FONTE: Elaboração própria a partir de dados do IPEADATA. 
NOTA: 
1. A média dos anos de 1994 e de 2010 foi calculada, respectivamente, utilizando-se os valores a 
partir de julho/1994 a dezembro/1994, ou seja, após o início do Plano Real e os valores de 
janeiro/2010 a abril/2010.   

0,87 0,92
1,01

1,08
1,16

1,85 1,83

2,35

3,00 3,06
2,92

2,41

2,17

1,93
1,83

1,99

1,80
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A segunda análise a ser feita é com relação ao desempenho de cada um dos 

segmentos que compõem a indústria de bens de capital brasileira. Dada a 

complexidade da indústria de bens de capital, existem distintas tipologias criadas 

para enquadrar a variedade de produtos em segmentos específicos de acordo com 

sua complexidade tecnológica ou com os fins a que se destinam. Assim, a série que 

será analisada classifica os segmentos da indústria de bens de capital quanto aos 

fins que se destinam.  

 

A Tabela 5 apresenta índices anuais de produção física de diferentes 

segmentos da indústria de bens de capital e possui como base os valores de 2002. 

Conforme verificamos, os setores que apresentam maior média do índice de 

produção ao longo do período analisado foram o de bens de capital para o setor de 

energia elétrica e o de bens de capital para construção, os setores com a menor 

média foram o de bens de capital agrícolas e o de bens de capital peças 

agrícolas.Através da análise da Tabela 6, que apresenta os fluxos de comércio 

exterior da indústria de bens de capital ao longo ao período de 1989 a 2006, 

observa-se que o saldo comercial do setor sofreu uma considerável piora no período 

de 1995 a 1998 em decorrência do aumento expressivo das importações. As 

importações neste período foram estimuladas não só pela liberalização comercial 

ocorrida no início da década de 90, mas também pela implantação do Plano Real 

que estabilizou a economia e apresentou ao mercado uma nova moeda - o Real, 

bastante valorizada em relação ao dólar.  Assim, o déficit que no período de 1989 a 

1994 era de US$ 1.364,82 mi, passou para US$ 10.225,70 milhões no período 

seguinte, ou seja, uma variação percentual de aproximadamente de 649,23% e em 

valores absolutos de US$ 8.860,88 milhões. As importações de 1995 a 1998, em 

relação ao período anterior, sofreram uma variação percentual de 167,46% que em 

valores absolutos é aproximadamente US$ 10.667,67 milhões. As exportações neste 

mesmo período aumentaram 36,10%. 

 

No período seguinte, de 1999 a 2006, há uma reversão deste quadro na 

medida em que o Real sofre uma forte desvalorização e estimula as exportações, 

promovendo um aumento de 66,24% em relação ao período de 1995 a 1998. Muito 

embora o aumento das exportações tenha auxiliado na redução do déficit do saldo 

comercial do setor, não foi o suficiente para recuperar o prejuízo do período anterior.   
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TABELA 5 – Índice anual de produção física de bens de capital por segmento. 

 

FONTE: Elaboração própria a partir de dados da PIM – PF, IBGE. 

NOTA: 

1. Base: média de 2002 = 100.

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bens de Capital Para Fins Industriais 81,70 76,92 82,10 93,07 97,44 84,60 84,43 79,83 74,21 88,31 93,90 100,00 104,74 123,65 120,89 127,48 149,10 155,95 112,18

Bens de Capital Para Fins Industriais Seriados 71,08 65,94 71,21 84,19 90,85 79,89 81,93 79,47 76,26 92,92 96,19 100,00 106,67 128,27 125,48 132,04 156,46 160,72 109,87

Bens de Capital Para Fins Industriais Não-Seriados 100,00 95,22 88,95 98,24 104,98 112,74 132,31 123,58

Bens de Capital Agrícolas 59,26 53,61 75,36 108,55 71,76 58,56 75,68 74,36 63,05 75,23 90,32 100,00 121,88 129,64 80,70 67,43 100,07 135,21 96,67

Bens de Capital Peças Agrícolas 100,00 128,56 118,95 36,87 22,53 61,00 96,85 59,70

Bens de Capital para Construção 93,58 82,07 82,74 106,60 84,97 75,73 109,79 112,78 65,50 75,32 92,90 100,00 92,45 127,60 168,49 182,26 216,26 226,56 116,60

Bens de Capital para o Setor de Energia Elétrica 100,00 109,96 123,75 159,05 194,41 245,03 274,42 185,11

Bens de Capital Equipamentos de Transporte 67,59 64,06 68,25 82,87 81,73 57,75 59,79 66,26 66,50 81,68 91,66 100,00 107,43 134,94 143,88 141,55 167,05 219,26 199,96

Bens de Capital de Uso Misto 117,23 100,14 104,74 111,88 131,09 123,79 117,74 112,78 102,55 111,21 114,26 100,00 96,47 110,75 114,50 127,73 147,41 151,02 128,79
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TABELA 6 - Fluxos de comércio exterior da indústria de bens de capital brasileira. 

 
FONTE: Nassif, p.32. 
NOTAS: 
1. Médias anuais (valores expressos em US$ milhões constantes de 1989). 
2. Os valores das exportações e importações foram transformados para dólares constantes de 1989, com base no Wholesale Price Index dos Estados 
Unidos da América (WPI/USA). 
 

 
 
 

Exportações Importações Saldo Exportações Importações Sa ldo Exportações Importações Saldo Exportações Importaçõe s Saldo

Máquinas e equipamentos tipicamente 
industriais

2.276,96 3.984,08 -1.707,12 3.090,61 9.818,96 -6.728,35 4.043,08 9.579,73 -5.536,65 3.189,80 7.780,97 -4.591,17

Equipamentos de energia elétrica 83,85 238,06 -154,21 123,65 489,49 -365,84 138,39 529,23 -390,84 116,11 421,14 -305,02
Máquinas e equipamentos  de 
telecomunicações

393,43 576,09 -182,66 498,56 2.356,72 -1.858,17 1.611,25 2.191,70 -580,45 896,23 1.699,00 -802,77

Máquinas e equipamentos  eletrônicos e não-
eletrônicos para escritório

170,82 549,36 -378,54 312,91 1.447,72 -1.134,81 299,98 1.419,32 -1.119,34 260,52 1.137,22 -876,70

Equipamentos médico-hospitalares 34,27 268,40 -234,13 60,17 514,76 -454,59 110,46 481,98 -371,52 71,09 419,89 -348,80
Máquinas e equipamentos agrícolas 97,76 25,55 72,21 184,39 123,11 61,28 253,72 104,88 148,84 182,47 53,50 98,97
Máquinas e equipamentos de transporte 1.948,37 728,73 1.219,64 2.541,95 2.287,18 254,78 4.867,89 2.274,26 2.593,62 3.248,62 1.762,67 1.485,95
Total da indústria de bens de capital 5.005,45 6.370, 27 -1.364,82 6.812,23 17.037,94 -10.225,70 11.324,76 16.581,10 -5.256,34 7.964,85 13.304,39 -5.339,54

1989-2006
Segmentos da indústria de bens de capital

1989 - 1994 1995-1998 1999-2006
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2.3 DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE 

CAPITAL  

 

 

Conforme ALEM E PESSOA (2005), as principais deficiências identificadas no 

setor de bens de capital são a baixa escala produtiva, o maquinário desatualizado, o 

baixo conteúdo tecnológico dos bens produzidos, a falta de certificação para 

colocação dos produtos nos mercados dos países desenvolvidos, a estrutura de 

capital desequilibrada, os métodos de gestão ineficazes e a assistência técnica 

deficiente.   

 

Assim, os principais desafios para a expansão do setor de bens de capital no 

Brasil são, segundo ALEM E PESSOA (2005, p.10): 

 

• Ampliar as linhas de financiamento com custos mais próximos aos oferecidos 

no mercado internacional, pois as taxas de juros praticadas no país são 

elevadas quando comparadas com o padrão internacional, o que favorece as 

importações na medida em que os produtos importados trazem consigo 

financiamentos externos em condições mais favoráveis do que as 

concedidas no mercado brasileiro. 

 

• Desenvolver a capacidade de engenharia de projeto que atualmente é um dos 

itens de maior agregação de valor; 

 

• Fortalecer o desenvolvimento tecnológico e aumentar os gastos com 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); 

 

• Ampliar e fortalecer a integração entre os elos da cadeia produtiva, 

promovendo parcerias entre pequenas empresas de capital nacional e as 

grandes filiais multinacionais; 

 

• Aumentar a escala de produção; 
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• Expandir o grau de internacionalização do setor, ou seja, buscar novas 

oportunidades de mercado em níveis internacionais;  

 

• Aprofundar o desenvolvimento dos serviços pós-venda (assistência técnica); 
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3 CONCLUSÃO 

 

 

Conforme verificamos, a indústria de bens de capital, na primeira metade da 

década de 1990, passou por um processo de crise desencadeada pela liberalização 

comercial, causado pela desvantagem comparativa de custos e a defasagem 

tecnológica das máquinas e equipamentos nacionais em relação às estrangeiras. A 

implantação do Plano Real auxiliou neste processo de crise, visto que a paridade 

com o dólar aumentou os índices de importação. No período seguinte, de 1996 a 

2006, com a desvalorização do real houve um aumento das exportações, reduzindo 

o déficit comercial do setor. Entretanto, embora tenha havido uma redução no déficit, 

não foi suficiente para recuperar os prejuízos do período anterior. 

 

Observou-se que ao longo do período de 1996 a 2005, indústria de 

transformação, da qual a indústria de bens de capital faz parte, teve uma pequena 

queda na participação na indústria geral. A indústria de bens de capital, diante da 

crise da primeira metade da década de 90, passou por uma grande reestruturação, 

as principais modificações observadas foram: a internacionalização da produção, a 

redução da diversidade de produtos por firma, a entrada de empresas mais 

eficientes no mercado, bem como a saída das ineficientes e a desverticalização da 

produção. Não podemos deixar de citar a adoção de novos métodos gerenciais, 

como o TQC, JIT e a certificação ISO.  

 

Por fim, verificamos que diversos são os desafios para a indústria de bens de 

capital brasileira, como: a ampliação das linhas de financiamento com custos mais 

próximos aos oferecidos no mercado internacional, o fortalecimento do 

desenvolvimento tecnológico e o aumento dos gastos com Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), a ampliação e o fortalecimento da integração entre os elos 

da cadeia produtiva, o aumento das escalas de produção e a busca de novas 

oportunidades de mercado em níveis internacionais. 
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