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Destaque Depec - Bradesco

O atual ciclo de retomada dos investimentos está aquém dos anteriores e pode ser explicado por fatores
conjunturais e estruturais: (i) elevada ociosidade da capacidade instalada; (ii) incertezas em relação às
reformas fiscais; (iii) queda dos investimentos públicos e (iii) lenta retomada da economia têm limitado os
investimentos privados. Parte desses fatores continuarão presentes nos próximos anos, especialmente a baixa
capacidade de aportes públicos, trazendo tanto desafios ao crescimento quanto oportunidades ao investimento
privado.

A formação bruta de capital fixo (FBCF) recuou 31,5% entre o segundo trimestre de 2013 e o último trimestre
de 2016. Com isso, a taxa de investimento atingiu 14,7% do PIB naquele trimestre, menor patamar das últimas
décadas (Gráfico 1). A recuperação tem sido lenta nos dois principais componentes da FBCF, consumo aparente
de bens de capital e construção civil, que respondem por, respectivamente, 37% e 45% da FBCF.

O consumo aparente de bens de capital foi o primeiro componente a apresentar retomada e já subiu quase
20% em relação ao seu menor nível, no final de 2016. Desde meados de 2018, contudo, o consumo de bens de
capital voltou a ceder, respondendo a diversos choques no ano passado. O segmento está sendo impactado
negativamente pelo baixo crescimento da atividade e pela ociosidade, além das incertezas quanto à agenda
econômica e de reformas. Observando nossa coleta de investimentos anunciados¹, os aportes para
modernização ganharam espaço durante e após a recessão. Essa coleta ainda aponta que os setores de
comércio e de serviços têm liderado a retomada dos anúncios. O ambiente de incertezas quanto ao ritmo de
retomada da atividade e até mesmo à agenda de reformas estruturais, pode ter tido um efeito de postergação
dos projetos do setor privado.
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Gráfico 1: Taxa de investimento
Percentual em relação ao PIB

Fonte: IBGE, Bradesco
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1 A coleta de anúncios é divulgada semanalmente no Boletim do Investimento, disponível no nosso site www.economiaemdia.com.br.
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Ainda temos que considerar nas nossas análises as mudanças do Repetro-Sped, regime aduaneiro especial
destinado a bens utilizados na exploração e produção de petróleo e gás. Em março de 2018, a Receita Federal
alterou as regras de contabilização desses bens, independentemente de serem produzidos domesticamente ou
importados, e que agora devem ser contabilizados como bens com permanência definitiva no país. Todas as
novas plataformas empregadas em território nacional serão assim contabilizadas. Entretanto, anteriormente as
plataformas aqui produzidas eram consideradas exportadas para subsidiárias no exterior e registradas na
balança comercial. O pagamento pelo uso temporário desses bens ocorria na conta aluguel de equipamentos,
na balança de serviços. Para se adequarem à nova regra, aquelas plataformas que estão como ativo de
subsidiárias no exterior podem ser devolvidas para a matriz no Brasil através de um processo de importação de
bens de capital.

A trajetória das importações de plataformas no último ano, na verdade, é reflexo da regulamentação dessa
nova legislação. Ou seja, não deve ser interpretada como aumento do consumo doméstico de bens de capital.
Assim, calculamos uma proxy do que seria o consumo de bens de capital sem considerar os registros de
plataforma de petróleo nas exportações e importação de bens de capital para excluir esse efeito. Essa proxy
mostra que o consumo de bens de capital está cerca de 8% abaixo do indicador convencional, que inclui as
plataformas (Gráfico 2).

Tabela 1: Composição da formação bruta de capital
Em %

(*) Estimativa Bradesco
Fonte: IBGE, Bradesco

Componentes 2010 2014 2015 2016 2017* 2018*

Construção 49,8% 52,0% 53,0% 53,7% 52,1% 45,7%

Máquinas e equipamentos 38,9% 36,6% 34,2% 32,6% 33,7% 37,1%

Produtos de propriedade intelectual 9,4% 10,0% 11,1% 11,6% 12,0% 13,2%

Outros ativos fixos 1,9% 1,4% 1,7% 2,0% 2,2% 4,0%
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Para o setor de construção civil, ainda não houve retomada (Gráfico 3). A retração do PIB de construção
chegou a 32% até o início deste ano, considerando-se o pico observado no primeiro trimestre de 2014. Na
verdade, desde o início de 2018 o PIB de construção está praticamente de lado. Sendo intensivo em mão de
obra, o segmento foi responsável pelo fechamento de 1,3 milhão de vagas com carteira assinada desde 2013.

A morosidade na recuperação da construção civil é explicada pela necessidade de dois ajustes. A redução dos
estoques de imóveis residenciais e comerciais tem ocorrido de forma gradual, mas não é espraiada
regionalmente. Com isso, a retomada do setor imobiliário tem se concentrado nas praças com ajuste mais
avançado e principalmente em residencial. Já as restrições no orçamento governamental têm levado à queda
de investimentos dos entes públicos, de forma geral. A razão investimento do setor público sobre o PIB passou
de 4% em 2013 para menos de 2% em 2017, menor patamar histórico. Aqui, abre-se um espaço para a
evolução do setor privado em infraestrutura, compensando esse efeito, à medida que projetos de concessão
forem saindo do papel. Com isso, a relevância do setor público para infraestrutura deve se reduzir ao longo dos
próximos anos, atualmente respondendo por 52% do valor das obras de infraestrutura (Gráfico 4).
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Gráfico 3: PIB da construção civil
Índice dessazonalizado – trimestral

Fonte: IBGE, Bradesco

Gráfico 5: Investimento do setor público
% do PIB

Fonte: IPEA, Bradesco
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Alguns dos desafios enfrentados nos últimos anos devem se manter no curto e médio prazos. Primeiro, a
retomada gradual da economia implica em aumento também moderado do nível da utilização da capacidade
instalada. Neste momento do ciclo, o foco dos investimentos, portanto, continuará sendo a modernização de
processos e não em projetos greenfield. Nossas projeções apontam que o fechamento do hiato do produto
deve ocorrer em 2022, ou seja, até lá essa ociosidade deve ser considerada nas projeções para a FBCF.

As incertezas ainda remanescentes em relação às reformas estruturais devem continuar no radar por algum
tempo. Além da reforma da previdência, outras medidas, especialmente aquelas voltadas aos ganhos de
produtividade e à desburocratização, serão primordiais para a melhora do ambiente de negócios e, portanto,
para a retomada dos investimentos privados, inclusive de capital estrangeiro.

Os investimentos públicos seguirão deprimidos no ciclo de ajuste fiscal. Assim, o espaço é crescente para que
o setor privado ganhe protagonismo. As concessões de infraestrutura já realizadas nos últimos dois anos e
meio e aquelas agendadas reforçam essa perspectiva. Os projetos já leiloados no âmbito federal somam R$ 219
bilhões e garantiram R$ 53,3 bilhões em bônus de assinatura ou outorga ao setor público, segundo o PPI –
Programa de Parcerias de Investimento (Tabela 2). O setor privado deve compensar a retração dos aportes
públicos especialmente em petróleo e gás e em logística, como aponta estimativa do BNDES (Tabela 3).

Gráfico 4: Composição do valor das obras de construção civil
Em % – Público e Privado

Fonte: IBGE, Bradesco
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Tabela 2: Situação da carteira de projetos do PPI
Em R$

Fonte: PPI, Bradesco

Previsto Obtido Ágio médio

Concessão de aeroportos 3 bi 3,7 bi 23,4% 6,5

Concessão de rodovia - - - 7,8

Terminais portuários 15 mi 280,1 mi 1756,8% 2,34

Concessão de petróleo e gás 20,76 bi 27,99 bi 34,8% 176,8

Privatização de energia elétrica 1,7 bi 2,2 bi 33,6% 11

Usina de geração 11 bi 12,1 bi 9,7% 8,2

Subtotal - até 2018 36,6 bi 46,4 bi - 212,7

Aeroportos 2,14 bi 4,2 bi 196,26% 3,52

Ferrovia Norte-Sul 1,35 bi 2,7 bi 201,41% 2,72

Subtotal - leilões em 2019 3,49 bi 6,9 bi - 6,24

Total 40,9 bi 53,3 bi - 218,94

Investimentos 

(R$ bi)
Empreendimentos

Outorga/Bonus (R$)
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Com os desafios ainda presentes, a recuperação dos investimentos deverá ser gradual, especialmente no
curto prazo, por conta de incertezas remanescentes. Mesmo assim, projetamos um cenário positivo para os
próximos anos, à medida em que o crescimento gradual permita, por exemplo, flexibilizações adicionais da taxa
básica da economia, o que aumenta o incentivo para investir. Dessa forma, a taxa de investimento deverá
passar para 16,7% em 2020, o que significa um longo caminho para que esta volte ao patamar observado antes
da recessão. Ao mesmo tempo, à medida que esses desafios forem sendo superados, o ritmo de expansão dos
investimentos, e consequente o potencial de crescimento da economia, deverá se intensificar, trazendo
oportunidades para o setor privado, especialmente em infraestrutura.

Soma Média anual

Extrativa mineral 13,80 60,50 15,13

Petróleo e Gás 57,90 291,40 72,85

Indústria de transformação 45,30 188,00 47,00

Indústria total 116,80 539,90 134,98

Energia Elétrica 61,10 160,30 40,08

Telecomunicações 28,00 121,00 30,25

Logística 28,30 156,30 39,08

Saneamento 11,40 52,50 13,13

Infraestrutura 128,80 490,10 122,53

Total 245,70 1030,00 257,50

Setor
Realizado 

2017

Perspectiva: 2018-2021

Tabela 3: Perspectiva de investimento setorial
Em R$

Fonte: BNDES, Bradesco
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