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Resumo 

 

Apesar de ser apontado como um dos principais fatores propulsores do 

desenvolvimento econômico e social, os serviços de infraestrutura receberam 

pouco investimento nas décadas de 1980 e 1990 no Brasil. Foi a partir de 

2002, com a introdução de políticas governamentais e ação direta do Estado no 

planejamento e financiamento, que os investimentos nos setores de 

infraestrutura foram retomados. Destaque para o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e os investimentos realizados no setor de transportes. A 

perspectiva criada pelo investimento público em infraestrutura funcionou como 

um gatilho para atrair investimentos privados, tanto em infraestrutura, quanto 

em outros setores econômicos. Na teoria econômica, a criação de desse 

ambiente é propício para o desenvolvimento. 

Palavras-chave: infraestrutura, desenvolvimento, investimento público, PAC, 

setor de transportes, política desenvolvimentista, crescimento econômico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

“Infrastructure and development” 

 

Despite being considered as one of the main drivers for economic and social 

development, infrastructure services received low investments in the 1980s and 

1990s in Brazil. As of 2002, with the introduction of government policies and 

direct governmental action in planning and funding, investments in key 

infrastructure sectors resumed. The Growth Acceleration Program (PAC) and 

investments in the transport sector where very important. The perspective 

created by public investment in infrastructure works as a trigger to attract 

private investment, in infrastructure itself, as in other economic sectors. 

Economic theory considers that the creation of such an environment is 

propitious for development. 

Key-words: infrastructure, development, public investment, PAC, transport 

sector, developmental policy, economic growth 
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INTRODUÇÃO 

Os gargalos de serviços de infraestrutura no Brasil são graves, e se 

mostram presentes no dia-a-dia de todos os consumidores intermediários 

(empresas) e consumidores finais (população). No primeiro caso, alguns 

exemplos estão relacionados com o custo Brasil, isto é, nas dificuldades e 

custos elevados que o setor empresarial enfrenta para realizar suas atividades 

produtivas. No segundo caso, alguns exemplos são a instabilidade dos serviços 

de fornecimento de energia elétrica e de telecomunicações, a falta de 

instalações adequadas de saneamento básico, falhas no transporte urbano, 

etc.  

 Nesse contexto, o objetivo do trabalho é ressaltar a importância que os 

investimentos em infraestrutura têm para o desenvolvimento econômico e 

social. Como esses investimentos possuem uma série de peculiaridades que 

não são atraentes do ponto de vista financeiro para investidores do setor 

privado, é importante que o Estado atue diretamente no planejamento e 

financiamento desses projetos, através de políticas de desenvolvimento. 

 No primeiro capítulo, as duas primeiras seções serão dedicadas à 

introdução dos conceitos de infraestrutura e de desenvolvimento. As duas 

últimas seções abordam a importância que os investimentos em infraestrutura 

têm para o processo de desenvolvimento econômico. São apresentados 

conceitos de diversos autores que estudaram o assunto ao longo dos últimos 

60 anos.  

 O segundo capítulo começa com a discussão sobre a importância da 

participação do Estado para a realização de investimentos no setor de 

infraestrutura, destacando a decisão política de investir em infraestrutura no 

Brasil a partir de 2002 – destacando o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) introduzido em 2007. A primeira seção aborda as diretrizes 

mais gerais dos investimentos realizados no setor de transportes no período 

entre 2002 e 2010. As demais seções analisam os investimentos realizados e 

previstos nos principais modais de transportes: rodoviário, ferroviário e 

portuário. 
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 O capítulo três analisa os possíveis impactos da política de investimento 

em infraestrutura adotada no Brasil entre 2002 e 2010 sobre a economia. A 

primeira seção discute os impactos sobre a taxa de investimento em relação ao 

PIB. A segunda seção foca no impacto desses investimentos sobre a taxa de 

crescimento. Na seção três, a análise de impacto é em cima do investimento 

direto estrangeiro (IDE). E para finalizar, a última seção aborda a evolução da 

taxa de desemprego brasileira. 
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1. INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 Como o objetivo do primeiro capítulo é o de apresentar os diferentes 

mecanismos pelos quais o investimento em infraestrutura promove o 

desenvolvimento econômico e social, o conceito de infraestrutura é o assunto 

da primeira seção. De modo análogo, a segunda seção será uma introdução ao 

conceito de desenvolvimento.  

 A terceira seção é uma contextualização histórica do resurgimento da 

escola desenvolvimentista, considerado um novo segmento das ciências 

econômicas a partir da década de 1940. A disciplina aparece como resultado 

de discussões envolvendo causas e soluções para a problemática do 

subdesenvolvimento. Nesse contexto, os investimentos em infraestrutura são 

colocados como uma das alternativas da política de desenvolvimento para 

promover o crescimento nas economias de industrialização tardia. 

 A quarta e última seção deste primeiro capítulo focará na literatura 

produzida a partir de meados da década de 1990, dentro de um contexto 

histórico diferente, quando a escola desenvolvimentista começa a recuperar o 

espaço perdido nos anos 80 e a ideia de mercado livre ganhou espaço. Houve 

uma retomada dos estudos e pesquisas relacionados ao tema da infraestrutura 

e a relação que os investimentos realizados nesse segmento têm com as 

transformações econômicas e sociais necessárias para promover o processo 

de desenvolvimento de modo mais amplo.  

1.1.     Conceituando infraestrutura  

 Vamos começar a seção citando algumas das principais instituições que 

pesquisam o tema e descrevendo quais setores elas consideram nos seus 

conceitos de infraestrutura. De acordo com IPEA (2010), o Banco Mundial 

considera que a infraestrutura econômica inclui os setores de energia, 

transportes, telecomunicações, tratamento e distribuição de água e 

saneamento básico, habitação e de hidrocarbonetos. O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) cita os setores de energia 

elétrica, telecomunicações, saneamento e logística (que engloba o transporte 

rodoviário, ferroviário e portuário). A Comissão Econômica para a América 
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Latina e o Caribe (CEPAL), é um pouco mais abrangente e contempla alguns 

setores adicionais: a prestação de serviços públicos de abastecimento de água, 

energia elétrica, gás natural, coleta de resíduos, tecnologias de informação e 

comunicação, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, drenagem e irrigação.

 Segundo o próprio Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a 

infraestrutura econômica inclui os setores de rodovias, ferrovias, portos, 

aeroportos, energia elétrica, petróleo e gás natural, biocombustíveis e 

telecomunicações. Apesar de algumas diferenças, com a inclusão ou exclusão 

de algum setor, as definições passam uma boa ideia de quais setores devem 

ser lembrados ao analisar questões referentes à infraestrutura. 

 Adicionalmente, temos o conceito de infraestrutura social, que contempla 

os setores de habitação, saneamento e transporte urbano, segundo o IPEA 

(2010). Esses serviços são oferecidos às pessoas físicas e seus domicílios, 

diferentemente da definição de infraestrutura econômica apresentada 

anteriormente, cujos serviços são voltados para os setores produtivos. 

 Conceitualmente, Hirschmann (1961) define o capital fixo social (CFS) - 

um termo utilizado na época como um sinônimo de infraestrutura - de acordo 

com o trecho a seguir: 

“CFS [Capital Fixo Social] é geralmente definido compreendendo os 
serviços básicos sem os quais as atividades primária, secundária e 
terciariamente produtivas não podem funcionar. Num sentido mais 
amplo, inclui todos os serviços públicos, desde a justiça e a ordem, 
através da educação e saúde pública, até o transporte, comunicações, 
suprimento de água e de energia, bem como capital geral agrícola, tais 
sejam sistemas de irrigação e de drenagem.” (HIRSCHMANN, 1961, p. 
131) 

 
 Como vimos até aqui, existem setores diferentes no segmento de 

infraestrutura econômica, no entanto, existem algumas características que 

podem ser consideradas como sendo comuns para todos eles. 

 Segundo Prud´homme (2004), a principal característica das 

infraestruturas é que elas são bens de capital, que fornecem serviços quando 

são complementadas com trabalho. Infraestrutura não é consumida 

diretamente, ela possui uma relação com o serviço associado, conforme o 

Quadro 1 da página a seguir. 



20 
 

  

Uma segunda característica é que a infraestrutura não é incremental, 

isto é, não é possível aumentar regularmente a oferta de um serviço conforme 

a demanda aumenta. Atrasos para realizar esses ajustes geralmente levam a 

congestionamentos e à falta de capacidade, que pode resultar na limitação do 

crescimento da região. Na maioria dos casos, acompanhar essas mudanças 

não é tarefa fácil, e na situação limite, onde o serviço já esteja sendo oferecido 

na capacidade máxima, impossível. 

 Obras de infraestrutura e os serviços associados geralmente são de 

longa duração. Essa característica implica em elevados custos de 

financiamento e manutenção. 

 Uma quarta característica é o fato de que obras de infraestrutura são 

space specific, isto é, são instaladas em determinados locais 

permanentemente. Isso faz com que a escolha da localização da obra seja 

extremamente importante. Como veremos adiante, a instalação dessas obras 

ajudam a definir o espaço e a economia geográfica. 

 Os serviços de infraestrutura também são caracterizados por serem, na 

maioria dos casos, associados a falhas de mercado, como por exemplo: 

externalidades (no caso de telecomunicações), bens públicos (como 

saneamento), monopólios (setores de água e energia) e quase bens-públicos 

(exemplo das estradas). Isso faz com que as forças de mercado não sejam 

suficientes para administrar esses serviços, e consequentemente alguma forma 

de intervenção pública seja exigida. 

Serviços de infraestrutura Infraestrutura associada

Transporte Estradas, ferrovias, portos, aeroportos, túneis, pontes ...

Água Represas, encanamentos, estações de tratamento ...

Saneamento Estações de tratamento, rede de esgoto ...

Telecomunicações Antenas, linhas de telefone, cabos de internet ...

Energia Plantas para transmissão e distribuição ...

QUADRO 1 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ASSOCIADOS

FONTE: adaptado de Prud´homme (2004)
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 A última característica apresentada por Prud´homme (2004) nesse 

estudo, é que os serviços de infraestrutura são consumidos ou por famílias, 

como um bem final, ou como bens intermediários, por empresas. 

 

1.2.     Conceituando desenvolvimento 

 Conforme de Paula (2013), Furtado defende a ideia de que o 

desenvolvimento estrutural é fruto de transformação social, refutando a ideia 

liberal de conceituar o desenvolvimento como um simples desdobramento do 

crescimento, como se o crescimento elevado e prolongado fosse resultar uma 

hora em desenvolvimento. 

“ [...] a construção do desenvolvimento propriamente considerado 
significa efetiva redistribuição da renda, da riqueza e do poder.” 
(FURTADO, apud DE PAULA, 2013, p. 18) 

 Bresser-Pereira (2006) considera o crescimento como um aumento de 

renda per capita de um espaço econômico, enquanto o desenvolvimento 

envolve transformações sociais e políticas. No entanto, ele chama a atenção 

para o fato de que existem outros objetivos para que a sociedade evolua: 

“ [...] o desenvolvimento econômico ... é apenas um dos cinco grandes 
objetivos políticos a que se propõe as sociedades nacionais modernas, 
ao lado de segurança, da liberdade, da justiça social, e da proteção ao 
ambiente.” (BRESSER-PERREIRA, 2006, p. 22) 

 Conforme Sampaio Jr. (2013), Furtado não permite o que ele chama 

de “reducionismo econômico” para definir desenvolvimento. As condições 

sociais e econômicas têm que estar equilibradas para promover a 

homogeneidade que caracteriza uma sociedade desenvolvida. Além do 

progresso material, a população tem necessidades básicas que precisam ser 

sanadas, e o processo de acumulação de capital está no centro da discussão, 

como mostra o trecho a seguir do Furtado:  

“A essência da teoria do desenvolvimento econômico consiste na 
construção de nexos orgânicos que vinculam o aumento da riqueza da 
sociedade à reprodução de mecanismos endógenos de distribuição de 
renda entre salário e lucro. É a sistemática transferência de ganhos na 
produtividade do trabalho para salário real que gera uma simbiose 
virtuosa entre inovação e difusão do progresso técnico – o processo 
que constitui a mola propulsora do desenvolvimento endógeno.” 
(FURTADO, apud SAMPAIO JR., 2013, p. 70) 
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 Sampaio Jr. (2013) acredita que o destino do excedente econômico 

em uma sociedade é importante para mensurar o seu grau de 

desenvolvimento. Em uma sociedade desenvolvida, o excedente é aplicado na 

estruturação da capacidade produtiva, provocando transformações na estrutura 

produtiva, tanto em termos econômicos quando sociais.  

 Brandão (2013) segue a mesma linha quando discute o conceito do 

desenvolvimento furtadiano: 

“Assim, ele deixa uma mensagem consistente de necessidade contínua 
de construção de cidadania, dignidade, segurança e proteção, com 
radicalidade democrática, redistribuição de renda, riqueza, poder e 
acesso ao Estado, combate às heterogeneidades estruturais e 
valorização da riqueza cultural civilizacional específica de determinados 
âmbitos e escalas regionais e nacionais.” (BRANDÃO, 2013, p. 235) 

 Para Touraine (1995), desenvolvimento também não pode ser 

considerado um sinônimo de crescimento. No trecho abaixo, o autor apresenta 

uma definição mais completa: 

“ [...] desenvolvimento é a combinação de uma taxa elevada de 
investimentos; de uma distribuição ampliada de resultados do 
crescimento; da compreensão de que a economia, entendida como 
gestão racional dos meios de produção, está a serviço da integração 
social, da justiça coletiva e do bem-estar individual; e de uma 
consciência cívica da responsabilidade coletiva em relação ao presente 
e ao futuro comum. O desenvolvimento consiste então, e quase 
sempre, em quebrar os controles políticos ou culturais da atividade 
econômica, considerando que a economia, entendida como gestão 
racional dos meios de produção, está a serviço da integração social, da 
justiça coletiva ou do bem-estar individual.” (TOURAINE, 1995, p. 69-
75) 

 Na mesma linha de pensamento, de que o desenvolvimento é um 

fenômeno muito mais amplo do que simplesmente o crescimento econômico, 

Sachs (1977) associa o desenvolvimento à construção de uma concepção 

social, com foco na redução de desigualdade e melhor organização social. 

 Segundo Sheahan (1988), o conceito de desenvolvimento é um 

processo contínuo que deve contemplar as preocupações sociais e 

econômicas fundamentais, buscando corrigir (ou pelo menos diminuir) os 

desequilíbrios que aparecem pelo caminho:  

“Desde o seu surgimento, a economia do desenvolvimento preocupou-
se com a ativação de potencial, com a mudança do mecanismo de 
resposta do sistema econômico, em oposição à preocupação com a 
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eficiência no sentido de alocação de recursos através dos mercados e 
de preços.” (SHEAHAN, 1988, p. 178) 

 Conforme Gurrieri (2011), Prebisch considera que a elevação da 

produtividade é um ponto fundamental para a promoção do desenvolvimento, 

pois ela permite gerar rendas maiores, retê-las e posteriormente distribuí-las. 

No entanto, Prebisch destaca que a racionalidade empresarial, que também 

valoriza muito a questão da produtividade, nem sempre converge para os 

interesses sociais. Nas palavras de Prebisch:  

“ [...] a eficiência econômica deve estar a serviço da eficiência social.” 
(PREBISCH, apud GURRIERI, 2011, p. 29) 

 Bielschowsky (2011a) entende que o crescimento econômico precisa vir 

acompanhado de distribuição de renda, aumento da produtividade e do 

emprego para promover o desenvolvimento estrutural e transformação social. 

No entanto, ele admite que o crescimento pode ocorrer de forma desordenada. 

“Desenvolvimento econômico é o crescimento com transformação 
estrutural, que conduz ao aumento da produtividade do trabalho e à 
melhoria do bem-estar. Nem sempre vem acompanhado de melhor 
distribuição de renda, e quase jamais caminha com a preservação 
ambiental. É também a ideologia de promoção do progresso de 
desenvolvimento econômico por meio de uma combinação entre 
Estado e mercado.” (BIELSCHOWSKY 2011a, p. 15) 

 Conforme aponta Sawaya (2006), a visão cepalina pode ser assim 

resumida: 

“Assim, para a Cepal, a base para a realização do desenvolvimento 
periférico está no fomento à industrialização como forma de internalizar 
esse fluxo dinâmico. A introdução da indústria na periferia promoveria a 
elevação da produtividade em todos os setores, bem como criaria 
mecanismos, tanto para a elevação do excedente per capita, como da 
capacidade de consumo pela inserção de novos grupos sociais nesse 
fluxo. Claro, o objetivo era o desenvolvimento do capitalismo na 
periferia, tendo neste a base para diminuição da pobreza e 
modernização da sociedade. (SAWAYA, 2006, p. 120) 

 

1.3.     Infraestrutura e desenvolvimento nas décadas de 1950/70 

 Antes de começar a revisar a literatura produzida nesse período 

histórico, descrevendo os mecanismos pelos quais investimentos em 

infraestrutura promovem o desenvolvimento, será feita uma breve exposição 

dos incentivos históricos e econômicos que levaram à criação da economia do 

desenvolvimento.  
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 No período pós-2ª Guerra Mundial - marcado por transformações 

econômicas, sociais, políticas e intelectuais profundas - surgiram muitos 

estudos comparando o processo de desenvolvimento entre as diferentes 

economias mundiais. Vale ressaltar que as trajetórias históricas e 

especificidades de cada país são, naturalmente, os principais fatores 

responsáveis por estas diferenças. Foi nesse contexto que as evidências de 

um crescente hiato entre os países que lideraram o processo de 

industrialização e aqueles que foram retardatários incentivaram estudos 

desenvolvimentistas. 

 Segundo Amsden (2009), os países que lideraram as revoluções 

industriais1 criaram e aplicaram conhecimento e inovações tecnológicas nos 

processos produtivos, o que acabou sendo fundamental para a evolução de 

seus processos de desenvolvimento. A autora destaca que os países que se 

industrializaram tardiamente possuem carências em relação à geração de 

tecnologia. Esses países, designados como o “resto” pela autora - China, 

Coréia, Índia, Taiwan, Brasil, Argentina, Chile, México e Turquia – se 

beneficiariam com ações estatais estratégicas orientadas para superar esse 

gap de competitividade. 

 A linha de pensamento apresentada por Amsden ficou conhecida 

como developmental state, por ressaltar a importância do Estado como crítica 

ao neoliberalismo, ao recuperar a discussão do pós-guerra. No lugar do Estado 

que se restringe a corrigir falhas de mercado, de coordenação e externalidades 

- como orienta a nova ortodoxia - em sua abordagem o Estado planeja, define 

prioridades e hierarquiza investimentos. O objetivo é a promoção da 

capacitação das empresas, do aumento de competitividade e produtividade, e 

da qualificação e educação. Por meio dessas ações, os problemas enfrentados 

pelo “resto” poderiam ser superados, abrindo caminho para um processo de 

desenvolvimento bem sucedido. Mais adiante nesta seção veremos mais 

                                                           
1
 A 1ª Revolução Industrial (final do século XVIII – começo do século XIX) introduziu o carvão 

como propulsor para o desenvolvimento das máquinas a vapor e das locomotivas – e 
consequentemente dos setores produtivos e de transportes. Os países que incorporaram as 
novas tecnologias foram a Inglaterra, Alemanha, Rússia, França, Bélgica, Holanda e os EUA. 
 
 A 2ª Revolução Industrial (segunda metade do século XIX) avançou na indústria química, 
elétrica, mecânica, de aço e de petróleo. O transporte foi revolucionado com a introdução dos 
primeiros automóveis, estradas de ferro e navios movidos a vapor. 
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especificamente como investimentos no segmento de infraestrutura colaboram 

para alcançar os objetivos dessas políticas. 

 Borja (2013), no trecho abaixo, destaca a economia do desenvolvimento 

no período pós - 2ª Guerra Mundial como um novo ramo das ciências 

econômicas, e cita alguns representantes desse movimento: 

“Ao longo da década de 50, a teoria do desenvolvimento ganhou muita 
força, sendo amplamente difundida no mundo. Alguns autores 
consagrados como pioneiros do desenvolvimentismo são 
representativos deste campo teórico, dentre eles Paul Rosenstein-
Rodan, Ragnar Nurkse, Arthur Lewis e Walt Whitman Rostow.” 
(BORJA, 2013, p. 131) 

 Bresser-Perreira (2012) cita alguns outros autores também considerados 

pioneiros nesses estudos desenvolvimentistas, como Albert Hirschmann, 

Gunnar Myrdal e Hans Singer, além daqueles previamente citados na 

passagem acima, de Borja. O autor também reforça o fato de que países 

diferentes possuem problemas diferentes de subdesenvolvimento, oriundos de 

contextos históricos específicos. 

“Os desafios que todos os países em desenvolvimento enfrentaram nos 
anos 50, quando essa questão foi levantada pela primeira vez pelos 
pioneiros da teoria econômica do desenvolvimento, variam de país 
para país de acordo com o estágio de desenvolvimento.” (BRESSER-
PERREIRA, 2012, p. 28) 

 Bianchi (2004) cita que as causas do subdesenvolvimento incentivaram 

Hirschman a trabalhar com a formulação de políticas de desenvolvimento. As 

análises ortodoxas da época, caracterizadas como sendo genéricas demais e 

oferecendo apenas soluções abstratas, não davam conta de explicar a 

realidade econômica, repleta de diversidade histórica, geográfica e 

institucional. O autor destaca o papel das indústrias capital-intensivas, entre 

elas a de infraestrutura, como sendo peças-chave no desenvolvimento 

econômico e social. Esses setores são caracterizados como tendo forte 

interdependência com outros setores econômicos, por apresentarem uma 

variedade de efeitos multiplicadores2 na economia, por promoverem spillovers3 

e, o que poderia chamar de externalidades positivas4. 

                                                           
2
  O efeito multiplicador é um conceito keynesiano que demonstra a relação entre o aumento do 

investimento e o aumento que este provoca na renda nacional. 
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 Na década de 1950, o desenvolvimento da América Latina também 

começou a ser tratado como uma ciência, com destaque para as formulações 

da CEPAL, com as participações de Raúl Prebisch, Octavio Rodriguez, Celso 

Furtado, Osvaldo Sunkel, Aníbal Pinto e Ignácio Rangel. A teoria cepalina, 

seguindo uma linha histórico-estrutural de análise, propôs discutir as soluções 

para esses países saírem do subdesenvolvimento.  

 Bielschowsky (2011b), descreve a formulação cepalina no trecho a 

seguir:  

“Trata-se de uma teoria que salienta as restrições de crescimento que 
decorrem das condições estruturais específicas da América Latina, 
periferia do mundo desenvolvido.” (BIELSCHOWSKY, 2011b, p. 10) 

 Revisando as obras de Prebisch, Gurrieri (2011) apresenta o diagnóstico 

cepalino para o subdesenvolvimento através de alguns conceitos. O primeiro 

envolve a divisão internacional do trabalho. Em princípio, essa divisão 

promoveria equilíbrio na distribuição de rendas dentro do sistema econômico 

internacional como um todo, um fator que promoveria processos de 

desenvolvimento nacionais mais homogêneos. No entanto, na prática as 

diferenças do nível de qualidade de vida e o desequilíbrio na distribuição de 

renda são visíveis entre as diferentes economias, mais especificamente entre 

economias que desenvolveram tecnologia e a incorporaram em seus processos 

produtivos, e aquelas que não. Esse fato derruba a premissa básica de que 

pela divisão internacional do trabalho, regida pelas forças de mercado, os 

recursos seriam alocados de forma a levar as economias a uma espécie de 

convergência. 

 A verdadeira divisão do trabalho na escola de pensamento cepalino que 

evidencia o subdesenvolvimento está no conceito centro-periferia. No sistema 

de relações internacionais, os países do centro são aqueles cujo 

desenvolvimento esteve atrelado à capacidade de criar e posteriormente 

difundir tecnologia, e consequentemente de gerar valor agregado elevado na 

sua cadeia produtiva. Por outro lado, a periferia se caracteriza por uma 

                                                                                                                                                                          
3
  Spillovers são benefícios resultantes da sinergia entre empresas que trabalham em rede. 

Geralmente promovem crescimento coletivo, incorporação de tecnologia e redução de custos. 
 
4
  Externalidades positivas são benefícios que atingem agentes econômicos que não tiverem 

custos para receber aquele benefício. 
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inserção no mercado internacional mais concentrada na produção de alimentos 

e matérias-primas, cadeias produtivas que agregam pouco valor. Neste caso, a 

penetração irregular de avanço tecnológico, por meio da gradual absorção da 

tecnologia difundida pelo centro, acaba criando uma estrutura econômica e 

social heterogênea – onde coexistem duas realidades – que dificulta o 

processo de desenvolvimento e preserva a relação de dependência na qual a 

dinâmica produtiva da periferia depende de sua relação comercial com o 

centro. 

 Prebisch que esse problema resulta em uma deterioração dos termos de 

intercâmbio enfrentado pelos países periféricos. Essa realidade acaba 

subordinando a periferia - especializada em atividades primárias - ao centro, 

especializado em atividades industriais com maior teor tecnológico. O 

dinamismo das economias centrais - que possuem uma grande interação entre 

acumulação de capital, produtividade e renda – promove o desenvolvimento 

econômico e social homogêneo. Caracterizam economias nessa situação 

abundante oferta e pouca mobilidade da força de trabalho, o que resulta em 

nivelamento por baixo dos salários e baixa renda per capita - impedindo a 

transmissão do dinamismo dos setores exportadores para o mercado interno. 

 O processo de desenvolvimento em Furtado (1968) foca na relação 

entre o aumento da produtividade, a incorporação de tecnologia e o processo 

de acumulação de capital – que o autor simplifica como sendo a abdicação do 

consumo presente a favor do consumo no futuro. Ele defende que a simples 

ordenação entre esses fatores de desenvolvimento, é capaz de diferenciar uma 

economia desenvolvida de uma subdesenvolvida. No primeiro caso, o 

progresso tecnológico viria primeiro, estimulando a acumulação de capital, que 

por sua vez alteraria a estrutura de demanda dessa economia. No caso dos 

países dependentes, a sequência seria outra: a composição da demanda é que 

dita o padrão de acumulação de capital, e o progresso tecnológico é 

assimilado, não criado. 

 Tavares (2013) reconhece a heterogeneidade estrutural que caracteriza 

o subdesenvolvimento, e sugere que alguma ação seja tomada para evitar a 

estagnação que ameaça essas economias: 
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“O prof. [Hans] Singer foi um dos primeiros autores a demonstrar o 
caráter desigual do desenvolvimento capitalista em escala mundial e o 
fato de que os países periféricos ou `subdesenvolvidos´não estavam 
percorrendo uma etapa para o caminho glorioso dos países hoje 
desenvolvidos (nem tão glorioso assim).” (TAVARES, 2013, p. 239) 

 Conforme aponta Sawaya (2006), foi Furtado quem melhor apontou na 

teoria do desenvolvimento os caminhos para a superação do 

subdesenvolvimento, para a superação da heterogeneidade econômica que 

caracteriza as sociedades primário-exportadoras rumo a uma economia com 

capacidade de internalização mais homogênea da dinâmica econômica. 

“Como apontava Furtado “Em uma economia que haja alcançado certo 
grau de desenvolvimento, a produção apresenta uma estrutura tal que 
a acumulação se torna um processo automático...” (Furtado, 1971:140). 
Isso significava internalizar o fluxo capitalista de acumulação em todas 
as suas etapas, atraindo para a periferia os setores que compõe as 
cadeias produtivas de forma a criar uma “estrutura homogênea”, como 
ocorria nos países capitalistas do Centro. Para tal, seria necessária a 
internalização na periferia de todas as etapas do processo produtivo de 
forma a criar um desenvolvimento endógeno, ou “para dentro” 
(Rodrigues, 1981:43 e Tavares, 1982:42). Isto consiste na criação de 
uma estrutura produtiva agrícola e industrial relacionadas em um fluxo 
de produção, emprego, renda e consumo tanto entre as pessoas 
envolvidas como entre os setores”. (SAWAYA, 2006, p. 123) 

 

Sampaio Jr. (2013), seguindo a visão cepalina, cita dois elementos que 

contribuem para a superação do subdesenvolvimento. Em primeiro lugar, há a 

necessidade de fomentar o processo de industrialização, no contexto de 

economia nacional. Um parque industrial diversificado promove relações 

econômicas e sociais pelas diferentes regiões. Outro elemento diferencial é a 

incorporação do progresso técnico nesse complexo industrial, imprescindível 

para a criação de uma dinâmica endógena com a transferência dos centros 

internos de decisão para dentro do país, modificando sua relação de 

dependência. Esses dois elementos são pontos focais da teoria 

desenvolvimentista, e facilitam uma transformação estrutural, aproximando as 

economias periféricas das economias verdadeiramente desenvolvidas. Assim: 

“Para a Cepal, a criação de um fluxo dinâmico capitalista de 
acumulação relativamente autônomo aparecia como centro dessa 
estratégia de desenvolvimento periférico.” (SAWAYA, 2006, p. 115) 

Mais adiante, veremos como o investimento em infraestrutura pode 

contribuir para promover esses dois elementos.  
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 Em Bercovici (2013) temos uma passagem de Bielschowsky que reforça  

o pensamento desenvolvimentista como uma reação ao fenômeno do 

subdesenvolvimento: 

“ [...] é a ideologia de transformação da sociedade brasileira e de 
superação do subdesenvolvimento por meio da industrialização 
coordenada e planejada pelo estado, que deve definir a expansão dos 
vários setores econômicos e captar e orientar os recursos financeiros 
necessários para o financiamento do processo de desenvolvimento.” 
(BIELSCHOWSKY, apud BERCOVICI, 2013, p. 50) 

 O trecho a seguir, também de Bielschowsky (2011a), fortalece a mesma 

concepção: 

“Até 1980, o desenvolvimento era o projeto de industrialização integral 
como via de superação da pobreza do subdesenvolvimento.” 
(BIELSCHOWSKY, 2011ª, p. 15) 

 Agora que a escola desenvolvimentista foi introduzida, destacando como 

um conceito específico de subdesenvolvimento - a relação centro-periferia 

inserido em uma relação específica de divisão internacional do trabalho - foi 

importante para a sua formulação, a parte restante do capítulo demonstra como 

os investimentos em infraestrutura passam a ser importantes para a promoção 

do desenvolvimento econômico e social. Esses investimentos são a base para 

a criação de uma estrutura industrial mais homogênea, promovendo o aumento 

da produtividade do trabalho, possibilitando uma maior diversificação de 

produtos e mercados e, como efeitos reflexos possíveis, incentivando o 

progresso técnico e a competitividade no comércio exterior - colaborando direta 

e indiretamente para a superação das questões que caracterizam o 

subdesenvolvimento. 

 Ao apresentar as principais características das políticas 

desenvolvimentistas, Bresser-Perreira (2012) relembra o papel do Estado no 

financiamento dos segmentos de infraestrutura e das indústrias de base, 

fundamentais para colocar em prática o plano de desenvolvimento: 

“ [...] no desenvolvimento da década de 50, o Estado também 
desempenhava um papel crucial na promoção da poupança forçada, 
contribuindo assim para os processos de acumulação primitiva dos 
países; além disso, o Estado fazia investimentos diretos em 
infraestrutura e indústria pesada, nas quais os valores necessários 
excediam a poupança do setor privado.” (BRESSER-PERREIRA, 2012, 
p. 48) 
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  No mesmo período, segundo Bresser-Perreira (2012), países 

latino-americanos adotaram políticas nacionais de desenvolvimento. Essas 

políticas tinham como principais diretrizes o incentivo à formação e proteção de 

uma indústria nacional e o investimento direto do Estado em infraestrutura e 

em outras indústrias onde o nível exigido de capital e riscos envolvidos fossem 

altos. A estratégia também previa a atuação de bancos de desenvolvimento.  

“Enquanto o pensamento estruturalista era uma versão latino-
americana da teoria do desenvolvimento, o nacional-
desenvolvimentismo era a estratégia nacional de desenvolvimento 
correspondente.” (BRESSER-PERREIRA, 2012, p. 33) 

    A importância do Estado como centro organizador e executor de 

políticas de desenvolvimento já esteve presente nas concepções cepalinas 

conforme aponta Sawaya (2006): 

“A ação iniciada pelo investimento, fomentada e organizada pelo 
Estado – fato que é mais forte para a Cepal dado tratar-se de 
desenvolvimento em economias subdesenvolvidas – tem como 
conseqüência quase que automática uma reação positiva no 
crescimento econômico. A necessidade da ação do Estado vem do fato 
de que esse processo que dá início ao fluxo virtuoso não é automático.” 
(SAWAYA, 2006, p.105) 

Baran (2010) já apontava que entre as maiores necessidades para uma 

economia apresentar crescimento econômico e garantir padrões de vida 

satisfatórios está na expansão produtiva, e que, para tanto, é imprescindível 

realizar grandes investimentos nos setores industriais e de serviços de utilidade 

pública. O autor afirmava que investimentos em projetos de infraestrutura, 

como a construção de estradas, fontes energéticas e projetos habitacionais 

facilitam o crescimento industrial, contribuindo para o aumento da produtividade 

na economia, e incentivando o investimento privado. Segundo Baran: 

“Investimentos de grande porte supõem a pré-existência de 
investimentos também de grande porte. Estradas, usinas elétricas, 
redes ferroviárias e casas têm que ser construídas antes, para que o 
empresário ache rentável investir em novas indústrias.” (BARAN, 2010, 
p. 114) 

 Quando Walllich (2010) apresenta os conceitos de desenvolvimento 

derivado, que descreve o processo de assimilação de tecnologia e de 

inovações pelos países de industrialização tardia, ele cita a importância da 

infraestrutura, conforme trecho abaixo: 
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“ [...] melhorias nos setores de comunicações e transportes, parece ter 
algo com essa ampliação de horizontes...” (WALLICH, 2010, p. 218) 

 Até Rostow, base do pensamento ortodoxo das décadas de 1940/50 e 

muito criticado pelos cepalinos - que trata o desenvolvimento fosse um 

processo natural e automático que cumpriria determinadas etapas - reconhece 

a importância dos investimentos em infraestrutura como um pré-requisito capaz 

de estimular outros setores industriais. Rostow (2010), utiliza o termo 

“decolagem” para se referir ao processo de crescimento de uma economia. 

Esse processo seria caracterizado pela duração de duas ou três décadas, 

durante as quais transformações fazem com que o crescimento subsequente 

ocorra de maneira relativamente automática. Para o autor, segundo o trecho a 

seguir, é imprescindível que ocorram investimentos prévios em infraestrutura: 

“Expande-se o capital básico, principalmente em transporte e 
comunicações...” (ROSTOW, 2010, p. 184) 

 O autor considera que a infraestrutura de transportes tenha sido um fator 

primordial para o processo de decolagem das economias norte-americana, 

alemã, sueca e japonesa, e consequentemente para o desenvolvimento do 

crescimento autossustentado nessas economias. Ainda, segundo Rostow: 

“A ferrovia teve três tipos de impacto importantes no crescimento 
econômico durante o período de decolagem. Em primeiro lugar, baixou 
os custos de transporte interno, trouxe novas áreas e produtos para o 
mercado comercial e cumpriu em geral, a função smithiana de ampliar 
o mercado. Em segundo lugar, foi em muitos casos, o requisito prévio 
para o desenvolvimento de novos setores de exportação de rápida 
expansão, o que, por sua vez, serviu para gerar capital para o 
desenvolvimento interno. Em terceiro lugar, sendo talvez a mais 
importante para a decolagem propriamente dita, a expansão das 
ferrovias levou ao desenvolvimento das indústrias de carvão e ferro 
modernas, assim como de engenharia.” (ROSTOW, 2010, p. 202-203) 

 Bruton (2010) destaca a importância da infraestrutura, ou capital social 

básico, para o aumento da produtividade da economia. Segundo o autor, esse 

aumento é refletido na diminuição da relação capital-produto, fundamental para 

promover o crescimento, principalmente em países de industrialização tardia, 

onde existe uma imensa dificuldade para acumulação de capital. Mais no 

trecho a seguir: 

“ [...] importantes as instalações de transporte e energia que criam 
economias externas para as novas empresas em comparação com as 
anteriormente criadas. Essas instalações gerais não só contribuem 
para a produtividade crescente de investimentos específicos como há 
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provas de que os projetos de serviços públicos e sistema de 
transportes se antecipam ao mercado.” (BRUTON, 2010, p. 245) 

 Rosenstein-Rodan (2010)  justifica que a possibilidade de gerar algo 

como economias externas5 funciona como um estímulo para a realização de 

investimentos nas indústrias básicas e de serviços públicos, que englobam 

projetos de infraestrutura. Outro incentivo seria o efeito dinamizador na 

economia, que levaria naturalmente a uma crescente industrialização. Nas 

palavras do autor:  

“O investimento nacional e internacional deveria se concentrar, de 
início, na construção de indústrias básicas e serviços públicos que 
fazem surgir novas formas de investimento. Devem ser construídas 
estradas de ferro, rodovias, canais, usinas hidrelétricas, e o resto se 
seguirá automaticamente.” (ROSENSTEIN-RODAN, 2010, p. 271) 

 Hirschmann (1961) aponta que a falta de investimento nos serviços 

públicos constitui forte barreira para o progresso econômico. Ele exemplifica a 

questão ao citar dois setores em especial, o de energia elétrica e o de 

transportes, como sendo uma espécie de pré-requisito para o desenvolvimento 

econômico.  

“Não resta absolutamente qualquer dúvida que o investimento em CFS 
[Capital Fixo Social] é essencial ao desenvolvimento econômico. A 
considerável percentagem de investimento total apresentada pelo 
investimento de CFS, em todos os países, atesta esse fato.” 
(HIRSCHMANN, 1961, p. 135) 

 O autor, na mesma obra, destaca que os países que se industrializaram 

tardiamente podem se beneficiar com investimentos em infraestrutura, já que a 

oferta desses serviços - por exemplo: de transportes, energia e saneamento 

básico - tende a fomentar o crescimento de outros setores industriais. Para 

Hirschmann, os investimentos subsequentes “engrenam juntos”, com as 

empresas sendo clientes umas das outras, realizando o que o autor chama de 

concatenações.  

 De acordo com Sheanan (1988): 

“No modelo de Hirschmann, o processo de desenvolvimento pode ser 
estimulado através da criação de desequilíbrios capazes de compelir a 
novas ações, criando, dessa maneira, novas necessidades e uma nova 
resposta. Pode surgir uma evidente escassez de infra-estrutura, que 

                                                           
5
 Para PINDYCK e RUBENFELD (1992) economias externas “não são monopolizadas por uma 

única firma” e MARSHALL (1996) reforça que elas “originam-se na organização industrial e, 
portanto, atingem indiscriminadamente todas as firmas que compõe a indústria”. 
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leve a uma ação do Estado, como resultado do investimento industrial 
que exija mais transporte e mais energia; a escassez de insumo para 
uma dada linha de atividade pode estimular o investimento capaz de 
fornecer os insumos ...” (SHEANAN, 1988, p. 180) 

 Hirschmann (1961) também enfatiza a importância da distribuição 

regional do investimento público para transmitir o desenvolvimento, alterando a 

composição geográfica e incentivando regiões mais atrasadas a se 

transformarem. O estabelecimento de polos de desenvolvimento, de uma 

atmosfera industrial e de economias externas são consequências naturais da 

oferta de serviços de infraestrutura, como o trecho a seguir sugere: 

“A inversão pública do capital fixo, por seu turno, possibilita o 
desenvolvimento ulterior da indústria e do comércio nas áreas 
favorecidas e esta expansão requer maiores dotações de fundos 
públicos para ela.” (HIRSCHMANN, 1961, p. 289) 

 Dessa forma, vários autores concordavam com a perspectiva da 

necessidade de investimentos em infraestrutura com ampla participação do 

Estado como ator direto do investimento ou como incentivador, dado que 

tratam-se de investimentos básicos que resultam em elevação da produtividade 

para todos os setores da economia. Esse fato já é conhecido no processo de 

desenvolvimento dos países de América Latina, conforme aponta Sawaya 

(2006) a seguir: 

“... o Estado periférico latino-americano acaba por ocupar um espaço 
central em todos os países que lograram sucesso em seu processo de 
industrialização por substituição de importações. Além de ser 
organizador e mentor de políticas econômicas, atua principalmente 
como produtor em setores como infra-estrutura e bens intermediários 
básicos.” (SAWAYA, 2006, p. 114 ) 

 

1.4.     Infraestrutura e desenvolvimento a partir da década de 1990  

 A escola desenvolvimentista, caracterizada pela participação ativa do 

Estado no processo de promoção do desenvolvimento, trouxe resultados 

expressivos para os países de industrialização tardia. No entanto, a partir das 

décadas de 1980/90 essa forma de atuação foi alterada em países que tiveram 

sucesso em se industrializar, como Argentina, México e Brasil. Segundo 

Sawaya (2006), muitas dessas economias, notadamente as da América Latina, 

adotaram uma série de políticas econômicas de caráter liberal. 
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“Assim, nestes anos os países que tiveram sucesso em se 
industrializar na América Latina adotam políticas liberalizantes que tem 
como centro a retirada do Estado do processo de acumulação na 
periferia. Argentina, México e Brasil realizam amplos processos de 
privatização, diminuindo o papel do Estado como produtor. Ao mesmo 
tempo, implantam políticas de ajuste macroeconômico para combater 
inflação e resolver problemas externos, políticas estas preconizadas 
pelo FMI, que   afastam o Estado inclusive do seu poder de realizar 
políticas econômicas na periferia.” (SAWAYA, 2006, p.130) 

   
As diretrizes neoliberais adotadas no Consenso de Washington 

predominaram, incentivando a economia de livre mercado. Na Argentina e 

México tiveram início na década de 80, enquanto que no Brasil as diretrizes 

entraram com força na década de 1990 (Sawaya, 2006). Mas o fato é que 

essas políticas não surtiram efeito no que tange ao desenvolvimento prometido, 

como cita Bresser-Perreira (2012): 

  
“O fracasso da ortodoxia convencional em promover o desenvolvimento 
econômico da América Latina é hoje amplamente reconhecido.” 
(BRESSER-PERREIRA, 2012, p. 39) 

  

                Conforme antes apontado, na visão de diversos autores, as políticas 

desenvolvimentistas são importantes para a promoção do desenvolvimento 

econômico, principalmente com ampla participação do Estado, pois funcionam 

como propulsoras da dinâmica de acumulação necessária para acabar com a 

dependência dos países periféricos. Nessa linha, Bresser-Perreira (2012) 

critica6 as diretrizes das políticas novas adotadas: 

  
“ [...] ao se curvarem ao Consenso de Washington, os países latino-
americanos interromperam suas revoluções nacionais, suas nações se 
desorganizaram, perderam capacidade de coesão e autonomia, além 
da capacidade de manter uma estratégia nacional de 
desenvolvimento.” (BRESSER-PERREIRA, 2012, p. 41-42) 

  

 Chang (2004) critica diretamente as recomendações do Consenso de 

Washington e as chamadas “boas” políticas e instituições que pregam políticas 

de afastamento do Estado, e aponta que os países desenvolvidos não teriam 

chegado onde estão hoje se tivessem seguido essas orientações. Em sua obra, 

ele usa o termo catch-up economies para caracterizar um conjunto de 

economias que estão constantemente tentando “alcançar” as economias mais 

                                                           
6
  É importante lembrar que Bresser fez parte do governo na década de 1990 que 

posteriormente passou a criticar. Foi um dos responsáveis pela reforma do Estado. 
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desenvolvidas, como se elas estivessem sempre “correndo atrás”. No trecho 

abaixo o autor cita a importância de se orientar a produção doméstica para 

atividades de maior valor agregado como fator central ao desenvolvimento, 

base para a transformação estrutural antes abordada: 

“O problema comum enfrentado por todas as economias em catch-up é 
que a passagem para atividades de maior valor agregado, que constitui 
a chave do processo de desenvolvimento econômico, não se dá 
naturalmente.” (CHANG, 2004, p. 208) 

 Amsden (2009) defende que a percepção da necessidade de uma 

“economia do desenvolvimento” foi fundamental para que os países de 

industrialização tardia, que ela chama de “resto”, pudessem avançar nas 

décadas de 1950/70. Foi realmente notório o crescimento industrial e o avanço 

da participação desses países nos fluxos comerciais mundiais, diminuindo 

consideravelmente o hiato dessas economias com as economias mais 

avançadas.  

 No entanto, a autora destaca que algumas escolhas – além da natureza 

histórica e institucional de cada país – foram decisivas para separar o “resto” 

em dois blocos: os independentes e os integracionistas. O primeiro bloco, 

representado pela China, Coréia, Índia e Taiwan, conseguiu criar tecnologia 

própria e conhecimento, não somente nos processos produtivos, como também 

nos administrativos, operacionais e de gestão. Esse fato proporcionou 

melhores condições para acumular capital, assim como resultou no aumento da 

produtividade, qualidade e diversificação dessas economias. Essas economias 

estavam bem preparadas para competir no cenário internacional e enfrentar as 

mudanças descritas anteriormente a partir dos anos 1980. 

 No segundo bloco, dos integracionistas - com a participação do Brasil, 

Argentina, Chile, México e Turquia – a abordagem foi diferente, no sentido de 

que eles absorviam os avanços tecnológicos via difusão. Esses países logram 

sua industrialização pela atração de IDE de capitais multinacionais como forma 

de tentar obter tecnologia. Pelo fato de essas tecnologias nem sempre serem 

aquelas que estão na ponta do processo, em muitos casos a produtividade 

dessas economias permaneceu muito baixa em relação aos países avançados, 

e mesmo em relação aos países do “resto” considerados independentes. A 

pressão descendente sobre salários, a concessão de subsídios, isenção de 
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impostos e proteção tarifária foram instrumentos comuns utilizados por 

governos desse bloco para tentar compensar a falta de competitividade dessas 

economias no cenário internacional. Nas décadas de 1980/90, quando ocorreu 

a abertura comercial com o Consenso de Washington, esses países 

enfrentaram sérios problemas demonstrando claramente as novas relações de 

dependência que se impunham. 

 No trecho abaixo, Sawaya (2007) resume o que aconteceu no Brasil na 

década de 1990, com a retirada do Estado dos investimentos industriais e de 

infraestrutura nesse período: 

 
" ... estas [as reformas] não vieram no sentido de reaparelhamento e 
fortalecimento do Estado para uma ação rumo ao desenvolvimento 
econômico e, sobretudo, social; aquelas que ocorreram não foram para 
a reconstrução da capacidade estatal de planejamento e 
regulamentação nem para sua instrumentalização para uma ação 
eficiente. O que se viu na década de 1990 foi a desconstrução do 
Estado, de seu aparato produtivo, sob a ideia de que não deveria ser 
essa sua função..." (SAWAYA, 2007, p. 118) 

 
 Estache (2005) afirma que os índices de cobertura dos serviços de 

infraestrutura permaneceram estagnados nessas duas décadas, ou na melhor 

das hipóteses tentando acompanhar o crescimento demográfico. Para Estache 

(2007), na nova lógica liberal, o setor privado absorveria esses serviços, mas 

após quase 20 anos, as privatizações se mostraram incapazes de oferecer 

soluções. As entregas de serviços de transportes, energia, água e saneamento 

se mostraram muito aquém do esperado, principalmente nos países em 

desenvolvimento. 

 
 Sawaya (2007) reconhece esse contexto - da incapacidade do setor 

privado sustentar investimentos como os de infraestrutura, conforme o trecho a 

seguir: 

 
" [...] a ação do Estado, quando provedor de infraestrutura, sempre teve 
como objetivo realizar, para o capital em geral, aquilo que cada capital 
em particular não realizava. Vale destacar que o capital privado nunca 
foi impedido de investir em infraestrutura, e não o fez por conta do 
próprio cálculo racional de retorno que caracteriza a ação individual 
privada." (SAWAYA, 2007, p. 119) 

 
 Santiago (2011) destaca que a entrada do setor privado no segmento de 

infraestrutura foi uma peça-chave nas reformas implantadas nos anos 1980/90 
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nos países da América Latina e Caribe. Segundo ele, a motivação tem relação 

com os déficits fiscais dessas economias, que enfrentaram uma sequência de 

crises internas e externas. A autora cita que a abertura do mercado de serviços 

de infraestrutura foi importante para que fossem introduzidas novas tecnologias 

e técnicas de organização, mais especificamente nos setores de 

telecomunicações e energia. No entanto, os investimentos se mostraram 

insuficientes, incapazes de solucionar as falhas estruturais, com oferta 

indicando atraso em relação à demanda. 

 Fay (2005) confirma que as expectativas foram frustradas em relação à 

participação do setor privado nas obras de infraestrutura na América Latina e 

no Caribe nos anos 1990. Além de investir mais, em relação ao Produto Interno 

Bruto (PIB), essas economias precisariam gastar melhor também, isto é, 

garantir uma distribuição mais eficiente e fazer as manutenções exigidas para 

manter a qualidade dos serviços. Durante muitos anos verificou-se uma 

ausência de progresso nesse segmento, comprometendo o crescimento e a 

competitividade nessas economias. O reflexo social também se fez presente, 

com desempenho insatisfatório na redução de pobreza e pouca melhora na 

qualidade de vida dessas populações. 

 Diante desse cenário pouco animador, estudos sobre o desenvolvimento 

econômico e a importância dos investimentos em infraestrutura voltaram a 

ganhar notoriedade novamente pelo mundo afora, mas dessa vez com um 

enfoque diferente. Na nova visão, o Estado continua sendo importante, mas 

seu papel é alterado: agora ele deve se organizar institucionalmente para 

assegurar a participação do setor privado no investimento e fornecimento dos 

serviços de infraestrutura, confrontando com a visão original da escola 

desenvolvimentista. Destaque para o Banco Mundial, tanto no financiamento de 

obras de infraestrutura nos países em desenvolvimento, quanto no que diz 

respeito ao incentivo para essa linha de pesquisa. Prud´homme (2004) aponta 

que o tema infraestrutura e desenvolvimento são considerados como sendo os 

mais importantes dentro do Banco Mundial.  

 Assim, mesmo que os investimentos em infraestrutura tenham retornado 

à pauta como algo relacionado ao poder público, o projeto está muito distante 
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das discussões propostas pelos desenvolvimentistas, incluindo até alguns 

clássicos ortodoxos do desenvolvimento: a questão está em com se dá a 

participação do Estado. 

 Desse ponto adiante na seção, serão apresentados trabalhos 

elaborados pelos pesquisadores do Banco Mundial, relacionando investimentos 

em infraestrutura com o desenvolvimento. Demonstra como se retoma a 

importância desse tipo de investimento para o crescimento e desenvolvimento 

econômicos. 

 Estache (2004) afirma que desde a década de 1990 o tópico envolvendo 

os efeitos macro e microeconômicos dos investimentos em infraestrutura sobre 

o crescimento e a produtividade reacendeu, e tem inspirado debates 

acadêmicos e a formulação de políticas econômicas. O autor destaca outras 

duas frentes de pesquisa que também receberam muita atenção desde então: 

a teoria da nova economia geográfica – cuja análise foca políticas urbanas e 

regionais – e a relação entre a disponibilidade dos serviços de infraestrutura e 

a redução da pobreza – cuja efetividade depende muito da regulação desses 

setores, que precisa ser redistributiva e progressiva. Todas as abordagens são 

centradas em torno da importância de investir em infraestrutura, levando em 

consideração os diferentes estágios de desenvolvimento das economias – as 

pesquisas mostram que os efeitos sobre países de baixa renda e também 

sobre regiões de baixa renda em países desenvolvidos são mais expressivos. 

 No trecho a seguir, Santiago (2011) destaca a importância desses 

investimentos para a promoção do desenvolvimento: 

“A provisão eficiente dos serviços de infraestrutura é um dos aspectos 
mais importantes das políticas de desenvolvimento, principalmente 
para os países que adotaram o crescimento orientado ao exterior. A 
prestação eficiente de tais serviços é determinante na produtividade e 
na competitividade dos agentes econômicos, nas indústrias e nas 
economias.” (SANTIAGO, 2011, p. 15) 

 Nesse outro trecho abaixo, a mesma autora faz um paralelo com a falta 

de investimento, que pode gerar gargalos para o processo de desenvolvimento: 

“A ausência de infraestrutura adequada, assim como a provisão 
deficiente dos serviços de infraestrutura, obstrui a implementação 
eficaz de políticas de desenvolvimento e taxas de crescimento que 
superam as médias internacionais, como pode ser comprovado por 
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gargalos perceptíveis em vários países da região [América Latina], 
como reflexo dos déficits de investimento em infraestrutura de 
transporte e energia, por exemplo.” (SANTIAGO, 2011, p. 15) 

 Kessides (1993) defende em primeiro lugar, que a análise dos efeitos de 

investimento em infraestrutura não pode se resumir puramente ao estoque de 

capital. Esses investimentos só trazem benefícios econômicos quando eles 

promovem um fluxo sustentável de serviços que são valorizados pelos 

usuários.  

 Em sua pesquisa, Kessides reúne evidências macroeconômicas para 

reforçar a ideia de que investimento em infraestrutura ajuda a promover o 

desenvolvimento econômico. Primeiramente, a disponibilidade de infraestrutura 

influencia a produtividade marginal do capital privado, isto é, os serviços de 

infraestrutura complementam esse capital. Esse fenômeno pode ser 

aproximado ao conceito de crowding-in, onde o investimento em infraestrutura 

acaba incentivando inversões privadas. Esses serviços podem ser 

considerados como um fator de produção à parte, fazendo com que outros 

fatores, como o trabalho e o capital – na função de produção – sejam mais 

eficientes. 

 Em segundo lugar, setores como transporte e telecomunicações 

apresentam um coeficiente de correlação muito alto com o nível de produto. Os 

transportes facilitam, por exemplo, o escoamento da produção de regiões 

agrícolas para seus mercados consumidores, sejam estes mercados pré-

existentes ou até mesmo mercados novos. Infraestruturas de telecomunicações 

facilitam a absorção de progresso tecnológico, promovendo o aumento da 

produtividade dos fatores de produção de maneira geral. 

 Por último, no que diz respeito às evidências macroeconômicas 

discutidas nessa obra, Kessides resgata o conceito keynesiano de que o 

investimento em infraestrutura pode ser um instrumento de política econômica 

anticíclica.  Ao promover uma maior estabilidade na economia - estimulando a 

demanda agregada e o nível de atividade através desses investimentos - é 

possível amenizar ou até mesmo evitar a deterioração do ambiente econômico. 

Como as crises econômicas acontecem ciclicamente, de tempos em tempos, 
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esse tipo de política tende a fazer com que a caminhada para o 

desenvolvimento seja mais rápida e menos tortuosa. 

 Dando continuidade à análise de Kessides, também são apresentadas 

inúmeras evidências microeconômicas que sustentam a importância da 

infraestrutura para o desenvolvimento. Essas evidências geralmente estão 

relacionadas com a redução dos custos de produção das firmas, e as 

alterações que ela promove na estrutura de mercados. Como os serviços de 

infraestrutura são insumos para a maioria dos processos produtivos, o aumento 

da oferta desses serviços tende a diminuir os gastos das firmas, o que é ainda 

mais importante para as firmas pequenas, onde os custos são relativamente 

maiores em função do menor nível de produção. A oferta de serviços de 

infraestrutura de qualidade – contemplando energia, transporte e 

comunicações - é fundamental na operacionalização de todas as empresas. 

Consequentemente, regiões com essa estrutura tendem a atrair empresas 

nacionais, e até mesmo investimento estrangeiro direto. 

 Outras evidências, como maior competitividade internacional e a 

diversificação de mercado são consequências do aumento de produtividade 

resultante da redução de custos. O autor também destaca que investimentos 

em infraestrutura são importantes para fomentar a prática de tecnologias 

modernas em basicamente todos os setores, e sugere que a informação seja 

considerada um fator de produção também. Por último, Kessides defende que 

esses investimentos também são importantes para a produtividade do trabalho, 

pois ajudam a economizar tempo (no caso de transporte mais eficiente, por 

exemplo) e melhoram as condições de saúde (com a implantação de técnicas 

mais seguras que agregam tecnologia, por exemplo). 

 Estache (2007) cita que o senso comum sugere que as economias 

modernas não conseguem funcionar sem infraestrutura adequada, e que ela é 

parte crítica da função de produção da economia. Na sequência, apresenta o 

resultado de pesquisas empíricas de impacto da infraestrutura sobre o 

crescimento e a produtividade. O resultado é um consenso cada vez maior de 

que existe um efeito positivo em pelo menos uma das variáveis de análise mais 

comum nesses estudos: nível da produção, eficiência, produtividade, 
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investimento privado e/ou emprego. O autor reforça que os resultados variam 

bastante, particularmente em relação à magnitude dos efeitos, e que os países 

em desenvolvimento tendem a se beneficiar mais dos investimentos nesse 

segmento. 

 Straub (2008a) menciona que a infraestrutura - que no seu ponto de 

vista contempla os setores de transportes (estradas, ferrovias, portos e 

aeroportos), água e saneamento básico, telecomunicações, geração, 

transmissão e distribuição de energia - é comumente mencionada como pré-

requisito para o sucesso de políticas de desenvolvimento. Por esse motivo, 

desde o final dos anos 1980 economistas têm produzido centenas de trabalhos 

para analisar a correlação entre a disponibilidade de infraestrutura com a 

produtividade e o crescimento econômico. 

 Um fato comum nesses trabalhos é a inclusão da infraestrutura na 

função de produção:  

Q = A * F ( K , L , I ( KI ) ), 

onde:  

Q = nível de produto; A = produtividade; K = capital; L = trabalho; KI = estoque 

de capital de infraestrutura.  

 Straub, através de evidências empíricas coletadas no período entre 1989 

e 2006 em diversos países, chega a algumas conclusões relevantes. A primeira 

delas é de que a elasticidade-produto em relação ao investimento em 

infraestrutura (KI) é positiva, principalmente nos setores de telecomunicações, 

estradas e energia elétrica nos países desenvolvidos. A segunda é o fato de 

que investimentos em infraestrutura provocam externalidades positivas, como 

por exemplo: serviço de fornecimento de energia mais eficiente possibilita o 

emprego de máquinas mais sofisticadas, diminuição dos custos de transportes 

favorece economias de escala7 e de aglomeração8, além de incentivar a 

industrialização em rede. 

                                                           
7
  Economias de escala acontecem quando o aumento dos fatores produtivos provoca uma 

expansão proporcionalmente maior no nível de produção. Os setores de infraestrutura podem 
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 Canning (2004) investiga as consequências de longo prazo do 

investimento em infraestrutura sobre a renda per capita, analisando dados de 

países em diferentes estágios de desenvolvimento no período entre 1950 e 

1992. Na vasta maioria dos casos, são induzidos efeitos de crescimento. Vale 

destacar nesta análise o conceito de nível ótimo de estoque de infraestrutura: 

quando uma economia se encontra abaixo desse nível ótimo, os investimentos 

em infraestrutura tendem a aumentar o produto com maior intensidade. De 

modo inverso, quando o estoque está acima desse nível, os investimentos em 

infraestrutura podem até reduzir o nível de produção, em função da alocação 

errada de recursos limitados que poderiam ser aplicados em outro segmento 

industrial.  

 Segundo Straub (2008b), o efeito direto mais comum do aumento do 

capital de infraestrutura sobre o crescimento é o aumento da produtividade 

verificado em outros setores, principalmente quando estes apresentam 

complementaridade entre si. Entre os efeitos indiretos temos a redução de 

custos logísticos, um potencial efeito sobre a produtividade da força de trabalho 

e as economias de escala e de escopo9. 

 A autora enfatiza a dificuldade para pesquisar o tema de infraestrutura e 

desenvolvimento com maior assertividade, principalmente em função da 

escassez de dados bem organizados e padronizados. Além disso, ela acredita 

que apesar da abordagem macroeconômica mesclada com econometria ter 

sido fundamental para fortalecer a convicção de que os investimentos 

direcionados para a infraestrutura realmente exercem um efeito positivo sobre 

                                                                                                                                                                          
ser considerados como fatores de produção para as empresas, que recebendo serviços de 
qualidade conseguem ser mais produtivas. 
 
8
  Economia de aglomeração: é o resultado de retornos crescentes que podem ser internos ou 

externos para firmas do setor industrial. Retornos crescentes internos podem ser consequência 
do aumento de demanda, onde as firmas são atraídas pelos mercados consumidores maiores, 
ou pela redução de custos. Em relação aos retornos externos, destaque para os spill-overs 
tecnológicos e externalidades positivas relacionadas com o mercado de trabalho. (STRAUB, 
2008b) 
 
9
  Para PINDYCK e RUBENFELD (1992) “economias de escopo estão presentes quando a 

produção conjunta de uma única firma é maior do que a produção que poderia ser obtida por 
duas firmas diferentes cada uma produzindo um único produto”. A oferta de serviços de 
infraestrutura tende a aumentar a produtividade das empresas, favorecendo esse tipo de 
arranjo produtivo. 
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o desenvolvimento econômico, ela pode ter alcançado o limite, pelo menos em 

relação ao que os policy-makers esperam de pesquisas futuras.  

 Diante desse cenário, novas frentes têm sido introduzidas nas linhas de 

pesquisa envolvendo infraestrutura e desenvolvimento, com destaque para a 

economia espacial, também conhecida como economia geográfica. É natural 

que esse enfoque seja mais explorado na literatura, dado que a localização 

específica das obras de infraestrutura é uma de suas características mais 

relevantes. A decisão de realizar o investimento no setor de infraestrutura 

naturalmente passa pela análise geográfica. A disponibilidade e a qualidade do 

serviço, mais especificamente, influenciam as decisões dos agentes 

econômicos de integrar regiões com potencial de criar economias de 

aglomeração.  

 Seguindo essa linha, Straub destaca os estudos sobre as cidades e o 

crescimento urbano equilibrado. Segundo essas pesquisas, quando 

investimentos em infraestrutura são realizados antes que ocorra o processo de 

concentração, é possível evitar que o desenvolvimento dessa região seja 

atrapalhado, em função de potenciais gargalos de infraestrutura. Para lidar com 

diferentes cenários a autora ressalta a importância de fazer uma análise da 

distribuição geográfica desses serviços para analisar o nível ótimo de estoque 

antes de tomar decisões de investimento. 

 Na mesma obra, Straub enumera duas maneiras, segundo o enfoque da 

economia geográfica, que os investimentos em infraestrutura promovem o 

desenvolvimento. A primeira está relacionada com a diminuição dos custos de 

transporte, que promove o aumento da atividade econômica. A segunda 

maneira envolve a aglomeração de indústrias, que favorece o aumento da 

produtividade através de benefícios provocados pelos spill-overs de 

conhecimento local e pelas externalidades no mercado de trabalho. 

 Segundo o IDB (2000), as redes de infraestrutura tendem a promover 

uma intensa interação geográfica, conforme a economia se desenvolve. A 

tendência é de uma integração cada vez maior do fluxo de pessoas, produtos, 

serviços e informações. Inicialmente essa integração ocorre em nível local, 
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passando para um escopo regional e posteriormente internacional. A Figura 1 

abaixo mostra essa evolução: 

 

 Nesse contexto, a infraestrutura regional pode ser analisada de maneira 

mais estratégica, como um modelo focado no desenvolvimento desses cubos, 

que geram sinergias importantes, capazes de desenvolver espaços 

econômicos na América Latina. Esse modelo focaria no desenvolvimento 

social, na sustentabilidade ambiental, na difusão tecnológica e de 

conhecimento, e acima de tudo, permitiria explorar melhor os pontos fortes, 

recursos produtivos e identidade comum desses países. 

 Em IDB (2000), os autores destacam que melhorias, manutenção e 

expansão da infraestrutura básica promovem não somente o crescimento 

comercial e econômico – mediante a elevação da competitividade de preço dos 

produtos regionais, mas também desenvolvimento social e cultural, que 

aumentam a qualidade de vida e oportunidades para as populações locais. 

 Ganhos de bem-estar social – como preços mais baixos, cobertura e 

qualidade de serviços ofertados – oriundos de programas de investimento em 

infraestrutura, são comumente menosprezados, segundo Klytchnikova (2007), 

pois são difíceis de mensurar. A autora cita que a tendência desses estudos é 

de utilização de dados relacionados com a confiabilidade e qualidade desses 

serviços. No primeiro caso, a mensuração é feita contabilizando a frequência 

em que os serviços ficam indisponíveis, e se existe alguma previsibilidade para 

isso acontecer. No segundo caso, que analisa a qualidade dos serviços, 

flutuações na voltagem, níveis de contaminação da água e pressão na rede de 

gás são indicadores característicos. Apesar das dificuldades encontradas para 

fazer essa mensuração e analisar os dados, há consenso que esses 

programas são elementos-chave no combate à pobreza em países em 

FONTE: adaptado de IDB (2000)

FIGURA 1 - FLUXOS, REDES, CORREDORES E HUBS
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desenvolvimento, e colaboram diretamente para o aumento da qualidade de 

vida da população. 

 Briceño-Garmendia (2004) afirma que é de longa data que os serviços 

de infraestrutura – energia elétrica, telecomunicações, transportes e água e 

saneamento básico – são reconhecidos como elementos chave para que o 

ambiente econômico se desenvolva. Mais recentemente, os estudos vêm 

destacando que essa oferta ajuda a reduzir a pobreza, desde que seja 

confiável e acessível economicamente para todas as camadas sociais. Um 

estudo elaborado entre 1960 e 2000 envolvendo países em desenvolvimento, 

comprovou não somente que o aumento - qualitativo e quantitativo - do estoque 

de infraestrutura afetou positivamente o crescimento, mas que também 

promoveu uma diminuição na desigualdade de renda. Infelizmente, o autor 

destaca, em muitos países em desenvolvimento os serviços de infraestrutura 

têm oferta limitada e são de qualidade insatisfatória. 

 

 Prud´homme (2004) afirma que o fornecimento de água e saneamento 

básico, energia e transportes são serviços de infraestrutura que beneficiam 

diretamente os domicílios como bens finais, promovendo o desenvolvimento 
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através do aumento direto da qualidade de vida. Por outro lado, serviços como 

transportes, telecomunicações, água e energia beneficiam as empresas como 

bens intermediários, e criam dois mecanismos inter-relacionados responsáveis 

pela promoção do crescimento: o aumento dos mercados e a diminuição de 

custos. O crescimento da atividade empresarial acaba retroalimentando o 

desenvolvimento. Veja a Figura 2 da página anterior, adaptada desse estudo, 

para fins ilustrativos. 

 No mesmo trabalho, o autor também menciona a importância da 

infraestrutura de transporte urbano para melhorar a produtividade do mercado 

de trabalho. Como metade da população mundial reside em centros urbanos, 

que concentram o produto, a eficiência dessas cidades possui relevância 

macroeconômica. Em seguida ele cria uma função destacando que a 

velocidade com que os trabalhadores se deslocam depende do nível de 

investimento em transporte urbano, e que essa velocidade é um dos três 

fatores que determinam a produtividade do mercado de trabalho. 

L = F ( T, D, V), 

onde:  

L = mercado de trabalho; T = total de empregos; D = localização relativa 

emprego/residência; V = velocidade de deslocamento. 

 Gurrieri (2011) reforça esse ponto ao revisar os trabalhos de Prebisch, 

de que a elevação da produtividade no mercado de trabalho - oriundo da 

implantação de métodos mais eficientes nos processos produtivos - promove o 

aumento de renda e das condições de vida da população. Esse efeito indireto 

sobre o desenvolvimento é comum quando são feitos investimentos em 

infraestrutura de transportes. 

 Assim, a partir da revisão da literatura econômica apresentada ao longo 

desse primeiro capítulo - que defende a hipótese de que investimentos em 

infraestrutura promovem o desenvolvimento econômico, e a descrição dos 

principais mecanismos pelos quais esses investimentos impactam as 

atividades de um espaço econômico - fica clara a sua importância para o 

desenvolvimento. 
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2.     INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA NO BRASIL 

No capítulo dois o foco passa a ser o investimento em infraestrutura 

realizado no Brasil desde 2002. A introdução mostra a importância das 

diretrizes da política econômica desenvolvimentista adotada pelo Estado para a 

retomada de investimentos em infraestrutura, e destaca o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) - introduzido em 2007 pelo governo federal - 

como força motriz do salto quantitativo e qualitativo verificado na organização e 

execução de investimentos nos setores de infraestrutura. Além disso, a 

introdução também reconstitui o quadro econômico brasileiro no período entre 

2002 e 2010 - um quadro de estabilidade imprescindível para a realização 

desses investimentos. A segunda seção é uma introdução ao setor de 

infraestrutura de transportes, setor considerado estratégico para o 

desenvolvimento brasileiro e foco de grande parte dos investimentos realizados 

nesse período. As outras três seções focam na apresentação de dados 

empíricos e dos marcos regulatórios dos dois principais modais de transporte -  

rodoviário e ferroviário - e os portos marítimos. 

Entre 1981 e 2001 os maiores obstáculos para a economia brasileira 

continuar investindo e crescendo em ritmo semelhante ao período entre 1951 e 

o final da década de 1970 estão a deterioração das contas públicas e o 

fechamento dos canais de financiamento externo, aponta BNDES (2007). Foi 

somente a partir de 2002 que esse quadro foi revertido, com a recuperação da 

capacidade do governo de investir, com a diminuição da vulnerabilidade 

externa, e acima de tudo, com a retomada do Estado executando políticas 

desenvolvimentistas voltadas para os setores de infraestrutura. 

Vale ainda destacar que, conforme aponta Sawaya (2007): 

“Os investimentos em infra-estrutura (transportes, energia, 
telecomunicações) foram centrais nos ciclos de desenvolvimento 
brasileiro. A ação pública do Estado Nacional esteve presente nos 
Planos de desenvolvimento e foram bastante eficazes para promoção 
das significativas taxas de crescimento econômico observados nos 
anos 50 e 70.” (SAWAYA, 2007, p. 110) 

 

Como pode ser visto na Tabela 1 da página seguinte, a média de 

investimento realizado pelo governo federal em infraestrutura entre 1995-2001 

foi de R$ 6 bilhões. Entre 2002-2006 essa média subiu 76,1%, para R$ 10,7 

bilhões. Nos quatro anos seguintes, entre 2007-2010 - com a introdução do 
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Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - a média de investimento 

realizado em infraestrutura pelo governo federal pulou para R$ 32,9 bilhões, 

mais de três vezes maior do que a média do período entre 2002-2006, e mais 

de cinco vezes maior do que a média entre 1995-2001. 

 

 

 

De qualquer forma, apesar do controle inflacionário conseguido pelo 

plano real nos anos 90, os programas de infraestrutura nos anos 90 não 

tiveram os resultados almejados, 

“... o baixo sucesso dos Programas federais acima citados [Avança 
Brasil e Brasil em Ação] no fornecimento da infra-estrutura necessária 
deve-se ao fato dessas discussões aparecerem como dadas: a 
responsabilidade era atribuída ao “mercado”, ou as empresas privadas 
naturalmente assumiriam a responsabilidade e, o Estado deveria 
afastar-se, cumprindo apenas um papel regulador da iniciativa privada. 
Os investimentos se realizariam por interesses microeconômicos 
privados.” (SAWAYA, 2007,p. 108-109) 

O PAC10, como ação pública, foi introduzido em 2007 pelo governo 

federal com o objetivo de planejar e acelerar o crescimento da economia 

brasileira através de investimentos em infraestrutura, principalmente nos 

setores de transporte, energia, saneamento e habitação. Para Sawaya (2007), 

a ação direta do Estado nos projetos de infraestrutura é uma característica 

histórica da economia brasileira, uma vez que o setor privado pouco assumiu a 

incumbência, e o PAC representa uma retomada dessa política de 

                                                           
10

  As principais instituições financeiras envolvidas na engenharia financeira que viabilizou o 

PAC são a Caixa Econômica Federal (CEF), o Banco do Brasil (BB) e o Banco Nacional do 

Desenvolvimento (BNDES). 

Área/Órgão
Média entre 

1995-2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

INFRA-ESTRUTURA 6.064 10.500 6.339 8.214 14.018 14.327 25.901 26.380 36.750 42.416

Min. dos Transportes 2.442 4.185 2.044 2.747 5.959 5.720 10.290 9.899 12.155 15.665

Min. da Ciência e Tecnologia 1.042 1.329 1.832 2.042 2.737 3.096 3.581 4.002 4.289 5.759

Min. das Cidades 651 1.141 774 1.266 1.988 2.926 6.505 6.405 13.408 12.654

Min. da Integração Nacional 1.319 1.438 611 942 1.930 1.353 3.699 4.531 5.313 6.385

Min. de Minas e Energia 214 1.527 370 382 540 438 535 634 688 640

Min. do Meio Ambiente 260 508 362 443 496 461 576 597 602 694

Min. das Comunicações 136 372 346 392 369 334 715 312 295 618

FONTE: Poder Executivo - Orçamento Federal (2014)

TABELA 1  - DESPESA DO GOVERNO FEDERAL EM INFRAESTRUTURA - EM MILHÕES
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investimento. Informe do BNDES (2007) sintetiza os principais objetivos do 

programa: 

“Sua finalidade é promover investimentos em infraestrutura, que 
permitam: eliminar gargalos a esse crescimento, aumentar a 
produtividade das empresas, estimular investimentos privados, e 
reduzir desigualdades regionais.” (BNDES, 2007, p. 335) 

 

A Tabela 2 a seguir, divide os investimentos previstos no PAC em três 

eixos de infraestrutura: energético, social e urbano e logístico. Os setores de 

petróleo e gás, de habitação, e o modal rodoviário concentram os 

investimentos em cada um desses eixos, respectivamente. No total, computava 

mais de R$ 500 bilhões de investimentos infraestruturais previstos no período 

entre 2007/10. 

 

Nesse contexto político-econômico de busca do crescimento por meio de 

investimentos nos setores de infraestrutura, o Banco Nacional de 

FONTE: PAC (2014)

TABELA 2 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA NO PAC
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Desenvolvimento (BNDES) registrou um aumento significativo na sua carteira 

de financiamento de projetos de infraestrutura no período, conforme o Gráfico 1 

a seguir. Os desembolsos subiram abruptamente a partir da implantação do 

PAC, ultrapassando a faixa de R$ 50 bilhões no final do período analisado. 

 

 

 

O Gráfico 2 abaixo faz a abertura desses desembolsos em setores:  

 

 

 

O setor que mais recebeu desembolsos do BNDES nesse período foi o 

de transportes terrestres, que será foco das próximas seções do capitulo. Em 

GRÁFICO 1 - DESEMBOLSO BNDES EM INFRAESTRUTURA 1999-2013

FONTE: BNDES (2014)

FONTE: BNDES (2014)

GRÁFICO 2 - DESEMBOLSO BNDES EM SETORES DE INFRA 1997/2011
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2009, o setor foi destinatário de aproximadamente R$ 24 bilhões - 

representando mais da metade do total de investimentos realizados em 

infraestrutura como um todo pelo banco de desenvolvimento no mesmo ano - 

de R$44 bilhões. Em seguida, o setor de eletricidade e gás aparece como o 

segundo setor que mais recebeu recursos do BNDES no período - destaque 

para o ano de 2009, quando recebeu aproximadamente R$15 bilhões. Esses 

investimentos estão ligados às descobertas de petróleo. 

A Tabela 3 abaixo mostra a evolução da distribuição dos investimentos 

nos setores de infraestrutura entre 2002-2007. Além do aumento dos 

investimentos do Estado, representado pelo governo federal e as empresas 

públicas, o setor privado também mostrou disposição para complementar os 

investimentos públicos em infraestrutura. 

 

O aumento de investimento por parte do setor privado foi estimulado 

pelo próprio investimento público, que serviu como gatilho, sinalizando 

expectativas positivas e um cenário prospectivo de investimentos elevados. 

Isso significa que a retomada do investimento público foi o principal fator 

acelerador tanto dos investimentos em infraestrutura como do próprio 

crescimento econômico, servindo como sinalizador.  

De qualquer forma, conforme mencionado no primeiro capitulo, diante do 

fato de que os projetos de infraestrutura apresentam retorno de longo prazo, e 

por esse motivo, a estabilidade econômica e o quadro político também devem 

ter contribuído para o crescimento do investimento. O Brasil, no período entre 

2002 e 2010, apresentou essa estabilidade, e o restante dessa introdução ao 

capítulo dois contextualizará a situação favorável em que se encontrava a 

economia brasileira, o mostrar como ajudou a criar um ambiente favorável para 

a retomada dos investimentos em infraestrutura do país. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Governo Federal 3,8         1,4         3,0         4,6         6,8         8,7         

Empresas públicas 11,2       11,1       11,8       15,0       19,4       18,4       

Empresas privadas 17,6       15,0       21,0       24,5       22,9       24,9       

Invest. Infra Total 32,5       27,5       35,8       44,1       49,1       52,0       

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA NO 

BRASIL - EM R$ BILHÕES

FONTE: Inter B (2014)
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A Tabela 4 abaixo mostra a evolução das principais variáveis de política 

monetária. Uma taxa de juros elevada tende a atrair o investidor para as 

aplicações financeiras, em detrimento de investimento produtivo. Essa ideia 

remete ao conceito de eficiência marginal do capital da teoria keynesiana. 

Historicamente a taxa de juros é muito elevada11 no Brasil, mas no período de 

2002/10 houve uma redução. Apesar de ser uma redução pequena, as taxas 

de juros ainda são incompatíveis com as taxas de retorno dos projetos de 

infraestrutura. Mesmo assim, pode-se inferir que a queda nas taxas de juros 

serve como sinalizador para uma tendência de crescimento. A média da taxa 

de juros foi de 15% ao ano durante o período, atingindo uma média de 11% 

entre 2007/10, baixa para os padrões históricos brasileiros. Apesar da queda 

nas taxas de juros privadas, não foi esse movimento, como demonstrado 

acima, que elevou os investimentos em infraestrutura no Brasil. Pelo que foi 

demonstrado acima, recursos orçamentários do Governo e financiamentos via 

BNDES (junto com Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) foram os 

grandes financiadores dos projetos, com taxas de juros muito mais baixas do 

que aquelas praticadas no mercado. 

 

                                                           
11

  Dados do Ipeadata indicam que no período entre 1996 e 2001 a média anual foi de 24,4%, 
atingindo um pico de 40,9% ao ano em 1997. 
 

Ano
Taxa de juros  

Selic (% a.a.) 

IPCA               

(% a.a.) 

PIB                      

(% a.a.)

Investimento 

(% PIB)

2002 25,0 12,53 2,66 16,4

2003 16,5 9,30 1,15 15,3

2004 17,8 7,60 5,71 16,1

2005 18,0 5,69 3,16 15,9

2006 13,3 3,14 3,96 16,4

2007 11,3 4,46 6,09 17,4

2008 13,8 5,90 5,17 19,1

2009 8,8 4,31 -0,33 18,1

2010 10,8 5,91 7,53 19,5

FONTE: Ipeadata (2014)

TABELA 4 - EVOLUÇÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA BRASILEIRA
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Um dos maiores vilões da história econômica brasileira foi a inflação12. 

As políticas de combate à inflação da segunda metade dos anos 80 

prejudicaram muito o crescimento econômico, bem como impediram uma ação 

mais contundente das empresas estatais – usadas nos anos 70 para captar 

recursos no exterior – em seus investimentos, inclusive no que se refere à 

infraestrutura (Sawaya, 2006). A estabilidade de preços conseguida a partir do 

Plano Real em 1994 modificou esse quadro. A mesma Tabela 4 da página 

anterior ilustra a trajetória de queda do Índice Nacional de Preço ao 

Consumidor Amplo (IPCA) entre 2002/10 – onde a média foi de 6,5% ao ano. O 

fato da taxa de inflação estar sob controle é favorável para a realização de 

investimentos de longo prazo, como os de infraestrutura. Os cálculos 

financeiros usados para analisar a viabilidade de projetos de médio e longo 

prazo - de receitas, despesas, fluxo de caixa, etc. – exigem precisão, e a 

inflação é uma variável importante utilizada neste processo.  

 A taxa de investimento crescente até o ano de 2010 no Brasil, quando 

atinge 19,5% do PIB – como pode ser visto na última coluna da Tabela 4 – 

resultou no crescimento econômico que se observa no período. O crescimento 

do PIB, estimulado pelos investimentos públicos em infraestrutura, contribuiu 

para o aumento do investimento privado. A taxa de crescimento no período 

entre 2002/10 - de 3,9% ao ano - foi um grande avanço em relação à média 

dos 20 anos anteriores13.  

Além do bom desempenho dos indicadores monetários, a economia 

brasileira também apresentou uma evolução significativa em relação à saúde 

fiscal no período 2002/10, apesar do crescimento do gasto público em sua 

política expansionista, principalmente em infraestrutura como antes 

demonstrado. Com o crescimento econômico, o resultado foi o crescimento da 

arrecadação de impostos tendo como resultado a melhora dos indicadores 

fiscais apresentados na Tabela 5 da página seguinte. Entre os indicadores 

fiscais mais importantes, estão a relação dívida/PIB - que melhora muito no 

                                                           
12

  Entre 1980 e 1994 o IPCA foi em média 916% ao ano. Com o sucesso do Plano Real, a 

média de 1995 até 2001 foi de 8,8% ao ano. (Ipeadata) 

 
13

  Entre 1981 e 2001 a taxa de crescimento do PIB foi de 2,0%. (Ipeadata) 
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período selecionado, saindo de 60,4% em relação ao PIB em 2002 para 39,2% 

em 2010 - e a manutenção do superávit primário, que manteve uma média de 

3,2% do PIB no mesmo período. Esse fato permite ao Governo realizar 

grandes investimentos, como por exemplo, o PAC. 

 

 Além do cenário econômico interno de estabilidade apoiado pelo bom 

desempenho das variáveis chaves na economia, a diminuição da 

vulnerabilidade externa brasileira no período 2002/10 também foi essencial 

para a evolução positiva da taxa de investimento. Dado o crescimento dos 

preços das commodities exportadas pelo Brasil foi possível sustentar taxas de 

crescimento elevadas sem pressão sobre o balanço de comercial, apesar das 

taxas de câmbio bastante valorizadas – contribuindo para manter as baixas 

taxas de inflação.  

 Os dados da Tabela 6 na próxima página mostram como a situação 

externa brasileira nesse período estave relativamente tranquila. Primeiramente, 

a balança comercial saiu de um saldo de R$13 bilhões em 2002, para um saldo 

médio de R$ 32,5 bilhões entre 2003/10. O saldo de aproximadamente US$ 20 

bilhões de 2010, mesmo menor do que a média do período, é mais que três 

vezes superior à média anual do saldo observado no período de 1981 até 

200114. 

                                                           
14

 A média da balança comercial brasileira entre 1981 e 2001 foi de US$ 6 bilhões. 

Ano

Dívida setor 

público líquida         

(% PIB) 

Superávit 

primário              

(% PIB)

Juros Nominais 

(% PIB)

NFSP            

(% PIB)

2002 60,4 3,2 n/d n/d

2003 54,8 3,3 8,5 5,2

2004 50,6 3,7 6,6 2,9

2005 48,4 3,8 7,4 3,6

2006 47,3 3,2 6,8 3,6

2007 45,5 3,3 6,1 2,8

2008 38,5 3,4 5,5 2,0

2009 42,1 2,0 5,3 3,3

2010 39,2 2,8 5,2 2,5

FONTE: Ipeadata (2014)

TABELA 5 - EVOLUÇÃO DA POLÍTICA FISCAL BRASILEIRA
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 A relação entre a dívida externa e o PIB, historicamente um entrave para 

o desenvolvimento econômico brasileiro, também apresentou uma melhora 

significativa, saindo de 41,8% do PIB em 2002 para apenas 12,0% em 2010, 

também em razão da melhoria das relações de troca por conta do crescimento 

das exportações, principalmente para China e, de outro lado, para a América 

Latina, com foco na Argentina.  

      Esse conjunto de fatores resultou em uma elevação das reservas 

internacionais, que saltaram de US$ 37 bilhões em 2002 para US$ 288 bilhões 

em 2010. Em períodos de turbulência, como nas crises financeiras 

internacionais que marcaram a década de 1990, é comum que haja fuga de 

capitais dos países emergentes para os países mais desenvolvidos precisando 

de liquidez. Historicamente, o Brasil enfrentou sérios problemas com escassez 

de reservas internacionais. Um nível alto de reservas internacionais aumenta a 

segurança do país em períodos de crise15, como ocorreu nos anos 2008/09 

com a crise do subprime. Esse acúmulo de reservas e diminuição da dívida 

externa permitiu ao Brasil uma maior autonomia em sua estratégia de política 

econômica no sentido do crescimento e do investimento público, principalmente 

porque conseguiu livrar o país das amarras impostas pelo FMI. 

 

                                                           
15

  Na década de 1990, a vulnerabilidade externa brasileira foi sentida nas crises da Índia 

(1991), México (1994), Asiática (1997), Russa (1998) e Argentina (1999/02). 

Ano

Balança 

comercial            

US$ (milhões)  

Dívida externa         

(% PIB)

Reservas 

internacionais  

US$ (milhões)  

2002 13.121 41,8 37.823

2003 24.794 38,8 49.296

2004 33.641 30,3 52.935

2005 44.703 19,2 53.799

2006 46.457 15,9 85.839

2007 40.032 14,1 180.334

2008 24.836 12,0 206.806

2009 25.290 12,2 239.054

2010 20.147 12,0 288.575

FONTE: Ipeadata (2014)

TABELA 6 - DIMINUIÇÃO DA FRAGILIDADE EXTERNA 

BRASILEIRA
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2.1.     Investimentos em infraestrutura de transportes 

 Para começar a seção, segue um trecho de PINTO JR. (2010) sobre 

uma das características gerais de infraestrutura: 

“Em todo mundo, as indústrias ligadas à infraestrutura econômica 
reúnem uma série de características que fazem com que elas sejam 
organizadas, em geral, em torno de redes técnicas que contribuem 
como veículo de integração regional e de espaços econômicos.” (Pinto 
Jr., 2010, p.1) 

 No caso da infraestrutura de transportes, o conceito se encaixa 

perfeitamente, visto que esse setor é o principal responsável pela interconexão 

das diferentes áreas geográficas e o principal elo das cadeias produtivas. Os 

modais de transportes trazem toda uma dinâmica para o espaço econômico, 

favorecendo acesso a novos mercados consumidores – aumentando a 

competitividade das indústrias – e facilitando o fluxo de pessoas e cargas 

através da interação entre diferentes meios de mobilidade. 

  A carência de infraestrutura de transportes no Brasil é um fato, e existe 

um grande esforço tanto de investimento público como para atrair investidores 

do setor privado para as obras necessárias a fim de diminuir os gargalos que 

existem. Para BNDES (2007), a retomada dos investimentos é importante para 

evitar que o setor de transportes se torne um obstáculo para o crescimento 

econômico, mas alerta que uma mudança na matriz de transportes – que está 

concentrada demais nas rodovias – e uma exploração mais eficiente da 

multimodalidade são questões chaves para que os investimentos ajudem a 

mudar a estrutura do transporte brasileiro.  

 Como se verá, os investimentos e infraestrutura no Brasil foram 

retomados entre 2002 e 2010. Obtiveram um impulso importante em 2007 com 

o advento do PAC que reuniu de forma organizada os projetos em um pacto de 

investimentos com financiamento principalmente dos bancos públicos e 

recursos orçamentários garantidos. A Tabela 7 mostra a participação dos 

investimentos em infraestrutura de transportes em relação ao total de 

investimentos realizados no Brasil no período de 2002 até 2009. Percebe-se 

que no caso dos transportes, o aumento foi de 210% nesse período – saltando 

de 6,2 para 19,2 bilhões de reais - em comparação com um aumento geral de 

investimentos na casa dos 142%. Com isso, o investimento realizado nos 
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modais de transportes aumentou a sua participação, passando de 2,6% para 

3,3% do total de investimento.  

 

 

 

 Os dados de desembolsos do BNDES apresentados do Gráfico 2 já 

haviam demonstrado o crescimento dos recursos destinados ao segmento de 

transportes. Os investimentos em infraestrutura foram certamente fator 

importante para a aceleração do crescimento até 2010. Em 2011 o governo 

estrutura um novo pacote de investimentos. 

Os Ministérios dos Transportes e da Defesa são responsáveis pela 

elaboração do Plano Nacional de Logística e Transportes – PNLT, que pode 

ser resumido como um estudo científico da cadeia logística brasileira. O 

trabalho analisa - no médio e longo prazo - a matriz de transportes do país, 

com o objetivo de auxiliar a tomada de decisões das autoridades nas questões 

referentes à busca de eficiência econômica, social e ambiental e aos 

investimentos exigidos em infraestrutura de transportes. O Plano estruturado 

em 2011 apontava um conjunto de projetos na área com expectativa de 

realização ou necessidade para até 2031. No caso serve para demonstrar os 

problemas que os projetos envolvem para sua realização e a estrutura do 

portfólio. 

Como foi discutido no primeiro capítulo, investimentos em infraestrutura 

nem sempre apresentam a rentabilidade desejada pelos agentes econômicos, 

por serem obras de maturação de longo prazo e investimento inicial elevado. O 

2002 6.200 242.162 2,6%

2003 4.500 259.714 1,7%

2004 6.900 312.516 2,2%

2005 9.400 342.237 2,7%

2006 13.000 389.328 3,3%

2007 14.800 464.137 3,2%

2008 17.700 579.531 3,1%

2009 19.200 585.317 3,3%

FONTE: adaptado de IPEA (2010)

TABELA 7 - PARTICIPAÇÃO DOS TRANSPORTES NOS INVESTIMENTOS - EM 

MILHÕES

Ano
Investimento em 

transporte
Investimento Total % Inv. Transportes
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Gráfico 3 abaixo demonstra a proporção entre os projetos avaliados16 como 

interessantes do ponto de vista financeiro - com elevada TIRE17 viabilizando a 

participação privada – e aqueles interessantes como propulsores do 

desenvolvimento social18. Percebe-se que entre os subsetores de transportes 

apresentados, os projetos ferroviários são considerados como os com maiores 

taxas de retorno econômico, com um índice de 47%, em contraste com os 

outros modais, onde apenas em torno de 30% dos projetos se mostram 

rentáveis. Isso serve para demonstrar a dificuldade envolvida quando se 

imagina a possibilidade desses projetos serem assumidos pelo capital privado. 

Devido a este aspecto, dificuldade de retorno financeiro, grande parte dos 

projetos precisa de algum tipo de incentivo ou participação pública, bem como 

de crédito com taxas de juros diferenciadas. 

  

 

                                                           
16

 Segundo a metodologia do PNLT os projetos avaliados são aqueles cadastrados na 
Secretaria de Política Nacional de Transportes (SPNT), projetos não executados em PNLTs 
anteriores e projetos do PAC. Os projetos considerados são aqueles com viabilidade de 
implantação até 2031, que é o período final da análise. 
 
17

  TIRE é a Taxa Interna de Retorno Econômico 
 
18

 Segundo a metodologia do PNLT, esses projetos sociopolíticos possuem “aspectos não 
explicitamente considerados na avaliação econômica, como valores e interesses de caráter 
sociopolítico, ambiental, tecnológico ou desenvolvimento regional”. 

 

FONTE: Ministério dos Transportes - PNLT 2011

GRÁFICO 3 - PROJETOS PRIORITÁRIOS E DE CARÁTER SOCIOPOLÍTICO POR MODO 

DE TRANSPORTE
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Outras duas características das obras de infraestrutura é que elas 

são space specific e que a escolha geográfica possui elevado potencial de 

promover o desenvolvimento regional, como mencionado no primeiro capítulo. 

A Gráfico 4 abaixo ilustra a distribuição dos projetos prioritários de transportes 

pelo território brasileiro19. É destaque a concentração de investimentos em 

transportes nas regiões Centro Sudeste e Sul, destinatárias de 44% do total 

realizado em 2011 com 20% e 24% respectivamente. 

A concentração dos projetos nas Regiões Sul e Sudeste deve-se ao fato 

de a atividade econômica nessas regiões ser mais desenvolvida e, portanto, 

maior a necessidade de infraestrutura de transportes. De qualquer forma, pode-

se observar hoje a importância do Nordeste com um total de 16%. 

 

 

 

O Gráfico 5 da próxima página, extraído do PNLT de 2011, segrega o 

investimento total em transportes em diferentes modais para cada um dos 

vetores logísticos. O cronograma previa que os investimentos hidroviários 

seriam realizados em 2015, os ferroviários até 2023 e os rodoviários até 2031. 

O Nordeste Setentrional e Meridional concentravam investimentos no 

transporte rodoviário com participação de 88% e 85%, respectivamente. Por 

                                                           
19  Na metodologia do PNLT, o território nacional foi dividido em limites espaciais chamados 
vetores logísticos: Amazônico, Centro Norte, Centro Sudeste, Leste, NE Meridional, NE 
Setentrional e Sul. 
 

FONTE: Ministério dos Transportes - PNLT 2011

GRÁFICO 4 - DISTRIBUIÇÃO DE INVESTIMENTO TOTAL PRIORITÁRIO 

POR VETOR LOGÍSTICO
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outro lado, os vetores Sul, Leste e Amazônico se destacam por uma 

participação maior dos investimentos no modal ferroviário, representando 65%, 

80% e 72% dos investimentos totais em transporte. O transporte hidroviário era 

destaque no vetor Centro Norte, onde 68% dos investimentos foram 

direcionados para esse modal. 

 

 
  

No capítulo dedicado ao portfólio de investimentos no PNLT de 2011, os 

dados coletados incluíam projetos prioritários e sociopolíticos – cujos conceitos 

foram discutidos com o auxílio do Gráfico 3 aqui mesmo na seção 2.1 – e os 

investimentos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A 

Tabela 8 é uma compilação dos projetos previstos pelo Ministério dos 

Transportes até o final da década de 2020, segregados por seus respectivos 

modais. Para uma abertura mais detalhada - por vetor logístico - consulte o 

Anexo A no final do trabalho.  

Considerando apenas os projetos prioritários, que somam 75.464 

milhões de reais, percebe-se que estes estavam concentrados principalmente 

nos modais rodoviário e ferroviário, que correspondiam a 41% e 52% desse 

total, respectivamente. Apenas 7%, ou aproximadamente 5,3 bilhões de reais, 

estavam previstos para o investimento hidroviário. A grande maioria desses 

investimentos era prevista para acabar até 2023, conforme a Tabela 9, que 

FONTE: Ministério dos Transportes - PNLT 2011

GRÁFICO 5 - PERCENTUAL DE INVESTIMENTOS POR MODO DE TRANSPORTE
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ilustra os períodos de implantação dos prioritários. O Anexo B possui a 

abertura por vetores logísticos - semelhante às regiões brasileiras. 

 

 

  

Este era o panorama geral de investimentos no setor de infraestrutura de 

transportes estimados em 2011 para serem realizados até 2031. O que foi 

realizado até agora consta dos dados de avaliação do PAC, antes mencionado. 

 

 

 

  É importante destacar que como base do PAC que teve origem em 

2007 e posteriormente foi desdobrado em PAC II (em parte estão os projetos 

acima) o Governo brasileiro havia colocado então em pauta um conjunto 

grande de projetos a serem realizados com o objetivo de conduzir o 

investimento privado e, de alguma forma, incentivar o crescimento do 

investimento em geral e o crescimento econômico. Diante das baixas taxas de 

crescimento que a economia apresentou após 2011 bem como com o baixo 

FONTE: Ministério dos Transportes - PNLT 2011

TABELA 8 - INVESTIMENTOS CONSIDERADOS PARA OS PROJETOS DE PORTFÓLIO - EM R$ 

MILHÕES

    FONTE: Ministério dos Transportes - PNLT 2011

TABELA 9 - CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO DO PORTFÓLIO PRIORITÁRIO - EM 

R$ MIL
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desempenho do PAC que se concentrou na rubrica Minha Casa Minha Vida, 

pouco foi feito a partir dessa data.  

 Pode-se assim inferir que a diminuição no ritmo dos investimentos 

públicos em infraestrutura após 2011 deve ter sido um dos fatores que levaram 

ao declínio no crescimento econômico. Vale lembrar também que em 2011 o 

próprio Governo recém-eleito anunciou um corte de gastos públicos da ordem 

de R$50 bilhões. Talvez imediatamente os agentes tenham entendido esse fato 

como um corte nos investimentos públicos que atingiriam diretamente o PAC, 

como de fato ocorreu. As taxas de crescimento do PIB de fato caíram então. 

O restante do capítulo 2 será dividido em três seções, cada uma 

entrando em maior detalhe sobre os investimentos para os principais modais 

de transportes: modal rodoviário, ferroviário e hidroviário. 

 

2.2.     Modal rodoviário 

O transporte rodoviário é o predominante atualmente no Brasil. Segundo 

o IPEA (2010), entre as décadas de 1950 e 60 a participação desse modal 

aumentou de 38% do total de produtos transportado no país para 60%. As 

principais motivações para essa expansão da infraestrutura rodoviária 

estiveram relacionadas com a criação do Fundo Rodoviário Nacional (FRN) em 

1945, com os estímulos do Plano de Metas para desenvolver a indústria de 

transformação por meio da indústria automobilística e com a dependência do 

setor agrícola para o escoamento para os mercados internos e externos. Nos 

dias de hoje, essa concentração ainda é uma realidade, principalmente em 

função da complementaridade que esse modal representa em relação aos 

demais modais de transporte. Segue trecho de IPEA (2010): 

“O transporte rodoviário é, além de um modal substituto em muitas 
transposições de cargas, também um meio complementar por 
excelência. É por meio de caminhões que atravessam as rodovias do 
país que muitos carregamentos deixam as áreas de produção e 
alcançam ferrovias ou portos a partir dos quais serão transportados 
para os mais diversos destinos. Além disso, é muito comum também o 
transbordo de navios e trens para caminhões que realizam a entrega 
dos produtos aos consumidores finais.” (IPEA, 2010, p.408) 

  
A Tabela 10 na página seguinte demonstra o peso dos investimentos em 

rodovias em relação ao total de investimentos na infraestrutura de transportes. 

Depois de reduzir de 53,8% em 2002 para uma faixa abaixo de 46% entre 2003 

até 2008, em 2009 o percentual atingiu o seu valor máximo no período 
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destacado, de 56,8%. Isso se deve em parte ao atraso ou abandono dos 

investimentos nas ferrovias, em grande parte (exceto a Ferrovia Norte-Sul) 

estavam sob a responsabilidade privada. 

 

 

 

Do final da década de 1970 até o começo da década de 1990, o governo 

brasileiro se deparou com uma restrição orçamentária que afetou 

profundamente a sua capacidade de investimento, não só em infraestrutura 

rodoviária, mas em termos gerais. As dificuldades criadas pela crise da divida 

externa e as políticas de controle de gastos públicos impostas pelos processos 

de renegociação pelo FMI obrigaram a que os tradicionais investimentos 

públicos em infraestrutura parassem (veja Sawaya, 2006 capítulo 4). O governo 

continua sendo protagonista, mas busca atuar por meio de novos modelos, não 

mais diretamente como investidor, principalmente a partir dos anos 1990. O 

primeiro desses modelos é o de concessões20, introduzido no país em 1995 por 

meio do Programa de Concessões de Rodovias Federais. Nesse caso, 

empresas privadas, através de licitações, ganham o direito de operar as 

rodovias em troca da receita cobrada nos pedágios. É um modelo que 

começou de maneira tímida no país, que ganhou espaço principalmente nas 

rodovias de grande movimento onde o modelo foi implantado21. O segundo 

modelo, das parcerias público-privadas (PPPs)22, foi outra alternativa para 

                                                           
20

  Segundo dados apresentados em IPEA (2010), o Brasil possui um índice elevado de 
rodovias sob concessão privada, em torno de 9%  do total de estradas pavimentadas. A média 
mundial é de 2%. 
 
21

  De acordo com a Pesquisa Rodoviária 2013 divulgada pela Confederação Nacional dos 
Transportes – CNT, as rodovias administradas pelo setor público apresentam classificação pior 
(onde 26,7% dos usuários consideram a qualidade “ótima” ou “boa”) do que as concedidas ao 
setor privado - com cobrança de pedágios (onde o índice de satisfação atingiu 84,4%). 
 
22

  IPEA (2010) destaca dois tipos de contratos de concessão para PPPs: a patrocinada e a 
administrativa. No primeiro caso, o pagamento da tarifa é subsidiada pelo governo. O usuário 
do serviço público não paga a tarifa cheia. No segundo caso, as autoridades públicas adquirem 
o serviço e o disponibilizam para os usuários. 

R$ bilhões 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Transportes 9,3 6,2 8,4 11,3 15,2 15,9 16,8 19,2

Rodoviário 5,0 2,6 3,7 4,7 6,5 6,9 7,7 10,9

Participação 53,8% 41,9% 44,0% 41,6% 42,8% 43,4% 45,8% 56,8%

FONTE: adaptado de IPEA (2010)

TABELA 10 - PARTICIPAÇÃO DAS RODOVIAS NO INVESTIMENTO EM TRANSPORTES
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estimular a atuação do setor privado na infraestrutura de transportes, e foi 

regulamentada pela Lei no. 11.079 de dezembro de 2004. Nesse caso, por 

conta de envolver não apenas a manutenção das rodovias já construídas pelo 

Estado como no caso anterior, mas também a construção, o modelo teve 

sucesso em alguns poucos casos - também em rodovias de muito movimento, 

nas quais o pedágio pode apresentar uma receita significativa. Em geral, em 

vários países os governos ajudam as concessionárias prestadoras de serviços 

com recursos fiscais e receitas de pedágio. O modelo é interessante 

especialmente nos casos daqueles projetos que não apresentam taxas de 

retorno atrativas, conforme mencionado na introdução da seção.  

Para Sawaya (2007), considerando as dificuldades para realizar 

investimentos em infraestrutura de transportes no Brasil, as PPPs aparecem 

como uma possível solução, conforme trecho a seguir:  

“ [...] as Parcerias Público Privadas (PPPs) surgem como um novo 
modelo que recoloca o papel do Estado em discussão. Trazem 
novamente à cena a importância do planejamento e da ação direta do 
Estado sobre os projetos de infraestrutura, indo além do papel de mero 
regulador das ações privadas, que tudo resolveriam.” (SAWAYA, 2007, 
p. 109) 

 
No entanto, o autor sugere que o modelo de PPPs ainda não se 

configurou plenamente como uma solução no setor de infraestrutura: 

“ [...] a parceria privada nesse segmento de infraestrutura, 
principalmente quando envolve grandes construções, ainda deve ser 
provada pela história como mecanismo central para o investimento em 
infraestrutura.” (SAWAYA, 2007, p. 113) 

 

A Tabela 11 da próxima página segrega o investimento rodoviário 

realizado pelos setores público e privado. Note que nos anos de 2002/03 a 

participação pública e privada estavam bem próximas nessa modalidade de 

investimento, devido ao baixo investimento público como antes apontado. 

Desde então a participação do setor privado ficou aquém do crescimento dos 

investimentos públicos. Destaque para o salto do investimento público e 

privado de 2007 para 2009, representado por aumentos de 48% e 101% 

respectivamente. O crescimento do investimento privado a partir de 2007 

demonstra que os incentivos do PAC foram eficazes para atrair o setor privado 

para o segmento. Para maiores informações sobre essa segregação para o 

setor de transportes como um todo, consulte o Anexo C no final do trabalho. 
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É fato que o financiamento da infraestrutura de transportes é 

imprescindível para evitar gargalos e promover o desenvolvimento econômico e 

social, ideia desenvolvida no primeiro capítulo. No Brasil, a infraestrutura 

rodoviária, como foi visto ao longo da seção, tem uma participação enorme e é 

complementar aos outros modais, mas dados do CNT (2011) apontam que o 

país possui apenas 23,8 km de rodovias pavimentadas para cada 1.000 km2, 

um índice baixo se comparado com outros países de dimensões continentais23. 

Dados da Pesquisa CNT de Rodovias de 2013 demonstram o aumento 

de demanda por rodovias, visto no país nas duas últimas décadas. Entre esses 

fatores estão o crescimento da população brasileira, o crescimento do PIB e o 

aumento da frota de veículos. No primeiro caso, o aumento do número de 

habitantes estimula os fluxos comerciais e de passageiros. No Brasil tivemos 

um aumento da população de 158 milhões de habitantes em 1995 para 195 

milhões em 2012, representando um aumento de 23,4%. No segundo caso, o 

aumento da produção provocada pelo aumento do PIB movimenta toda a 

cadeia produtiva e consequentemente  aumenta a demanda por transporte 

rodoviário. No mesmo período, o Brasil passou de um PIB de 705 bilhões para 

4 trilhões de reais, representando em valores constantes um aumento de 

115%. Por último, o número de veículos de passageiros e de carga saltou de 

39,2 para 78,8 milhões entre 2004 e 2013, conforme o Gráfico 6 da próxima 

página, exigindo investimentos de manutenção da malha existente e a 

construção de novos trechos.  

 

                                                           
23

  De acordo com dados do CNT (2011), os EUA possuem 445 km de rodovias pavimentadas 
para cada 1.000 km

2
, seguida da China com 360 km. Austrália, Rússia e Canadá seguem atrás 

com 46 km, 45 km e 42 km, respectivamente. 

R$ milhões 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Setor Público 2.647       1.195       2.395       3.131       4.783       5.391       5.022       7.824     

Setor Privado 2.330       1.407       1.263       1.588       1.687       1.535       2.636       3.087     

Total 4.977       2.602       3.658       4.719       6.470       6.926       7.658       10.911    

Participação (%) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Setor Público 53% 46% 65% 66% 74% 78% 66% 72%

Setor Privado 47% 54% 35% 34% 26% 22% 34% 28%

FONTE: adaptado de IPEA (2010)

TABELA 11 - INVESTIMENTO PÚBLICO E PRIVADO EM INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA



66 
 

 

 

2.3.     Modal ferroviário 

 Segundo o IPEA (2010), historicamente a motivação para a construção 

das ferrovias brasileiras esteve ligada aos ciclos econômicos exportadores, e 

teve pouca relação direta com a promoção do desenvolvimento 

socioeconômico do território brasileiro. A construção de corredores entre os 

centros de produção e os portos brasileiros foi o objetivo principal dos 

investimentos em infraestrutura ferroviária. Nos dias de hoje, a dinâmica se 

mantém a mesma, e esse modal de transporte se restringe e representa 

basicamente um meio mais eficiente de transporte de carga para o mercado de 

minérios, outras commodities e combustíveis.  

Reforçando o parágrafo anterior, o Gráfico 7 ilustra a elevada 

participação do minério de ferro e do carvão mineral em relação ao total de 

cargas transportadas no Brasil utilizando a infraestrutura ferroviária. Segundo a 

CNT (2011), outros produtos que são comumente transportados pelas ferrovias 

brasileiras incluem soja, açúcar, milho, adubos e fertilizantes, cimento, 

celulose, combustíveis e derivados de petróleo e produtos da indústria 

siderúrgica, entre outros. No Anexo D é possível discriminar quais corredores 

são responsáveis pelo transporte de cada variedade de produtos. De acordo 

com a CNT (2011), no período entre 1997 e 2010 o PIB cresceu 48,6% (a 

preços constantes de 2010), enquanto a movimentação de cargas do modal 

ferroviário teve uma elevação de 86%, passando de 253 para 470 milhões de 

toneladas úteis. 

FONTE: Pesquisa CNT de rodovias 2013

GRÁFICO 6 - EVOLUÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
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Até o final da década de 1990, o investimento em ferrovias era 

dependente do orçamento público. Nesse período novas leis regulamentaram a 

concessão das ferrovias para o setor privado. Em 1993 a Lei no. 8.666 tratou 

das licitações e contratos, em 1995 as Leis no. 8.987 e 9.074 trataram de 

concessões e permissões e outorga e prorrogação de permissões, 

respectivamente. O decreto no. 1.832 de 1996 instalou um regulamento mais 

amplo do transporte ferroviário. Dessa forma, o caminho abriu-se para a 

participação do setor privado no setor de infraestrutura ferroviária. O Ministério 

dos Transportes continua exercendo a sua função estratégica de visão de 

longo prazo e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) se 

consolida como o órgão regulador responsável pela intermediação entre o 

governo e os operadores privados. Na Tabela 12 da página seguinte, os efeitos 

desse processo são apresentados, com dados relativos ao total de 

investimentos24 realizados pelo setor público e privado no período entre 2002 e 

2009. É possível observar o absoluto predomínio do investimento do setor 

privado no período pós-concessão descrito no parágrafo anterior. Depois de 

representar 72% do total de investimentos em 2002, essa participação passou 

                                                           
24

  De acordo com CNT (2011), investimentos em infraestrutura ferroviária contemplam não 
somente a construção de novas ferrovias, mas também a manutenção e duplicação das já 
existentes. Em relação a projetos de natureza urbana, são considerados também os metrôs, 
trens urbanos, monotrilhos e trens de alta velocidade. 

FONTE: Pesquisa CNT de Ferrovias 2011

GRÁFICO 7 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS TRANSPORTADAS PELAS FERROVIAS

EM MILHÕES DE TU
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a ficar próxima de 90% até 2007, quando o setor público diminuiu um pouco 

essa diferença com a introdução do PAC no mesmo ano. 

 

 

 

Para ter uma ideia da transformação que o modal ferroviário sofreu com 

a evolução do modelo de concessões, dados da Pesquisa CNT de Ferrovias 

2011 apontava que do total de 30.051 km de malha ferroviária no Brasil na 

época, 28.614 estão sob a concessão privada. O Quadro 2 mostra as principais 

controladoras que operavam no Brasil no ano de 2008.  

Vale destacar que as controladoras geralmente são os próprios usuários 

da infraestrutura. Na estrutura atual, dificilmente uma controladora presta 

serviço para outra empresa, o escoamento da produção acaba sendo 

internalizado. 

Segundo o CNT (2011), o conceito de intermodalidade se faz muito 

presente quando se trata de infraestrutura ferroviária. Nos casos de minério de 

ferro e de outras commodities, a produção geralmente é escoada diretamente 

para os portos, criando uma relação entre o modal ferroviário e portuário. No 

entanto, quando o transporte envolve outros produtos e outros centros 

consumidores, a demanda por outros modais aumenta muito, principalmente a 

rodoferroviária. A falta de investimento em terminais multimodais deixou a 

desejar nesse sentido. As grandes empresas que adquiriram a concessão 

ferroviária são também as grandes fornecedoras de carga, basicamente 

commodities, como apontado apenas essa multimodalidade se desenvolveu. 

Assim têm pouco interesse econômico nos terminais multimodais para outras 

cargas. 

 

(Em R$ milhões) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Setor Público 622          198          153          285          389          547          906          994        

Setor Privado 1.620       1.694       2.545       4.045       2.972       3.350       4.932       3.481     

Total 2.242       1.892       2.698       4.330       3.361       3.897       5.838       4.475     

Participação (%)

Setor Público 28% 10% 6% 7% 12% 14% 16% 22%

Setor Privado 72% 90% 94% 93% 88% 86% 84% 78%

FONTE: adaptado de IPEA (2010)

TABELA 12 - INVESTIMENTO PÚBLICO E PRIVADO EM INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA
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No Quadro 3, temos uma relação entre os principais corredores 

ferroviários brasileiros e o tipo de combinação de modais mais utilizados. 

Destaque para a intermodalidade rodoferroviária, que está correlacionada com 

a distribuição de produtos para o mercado interno, e a ferroviário-marítima, 

correlacionada com o escoamento da produção para os mercados de 

exportação. 

 

 

FONTE: IPEA (2010)

QUADRO 2 - PRINCIPAIS FERROVIAS DO BRASIL
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Dado o impacto ambiental positivo resultante da adoção cada vez maior 

do transporte ferroviário, a competitividade que esse modal acresce para as 

empresas através da redução dos custos e a possibilidade de integrar e 

ampliar o mercado interno – fatores que promovem o desenvolvimento 

apresentados no primeiro capítulo - seria de se esperar que os investimentos 

em infraestrutura ferroviária fossem cada vez maiores. De acordo com a Tabela 

13 da página seguinte, os investimentos em valores absolutos realmente 

aumentaram, mas não de forma contínua. A participação relativa das ferrovias 

em relação ao total de investimentos em transportes também oscilou no 

período, e depois de representar 36,2% do total em 2005, em 2009 passou a 

representar apenas 18,2%, indicando que as empresas que assumiram as 

ferrovias fizeram seus investimentos dirigidos a determinado conjunto de 

interesses. Hoje o Governo está rediscutindo a formatação da política de 

FONTE: CNT (2011)

QUADRO 3 - INTERMODALIDADE ENVOLVENDO INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA
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concessão de ferrovias de maneira a tentar ampliar a malha e os investimentos 

em terminais multimodais. 

 

 

 

O Gráfico 8 abaixo mostra como o investimento em infraestrutura 

ferroviária é baixo no Brasil em comparação com outras economias. O índice 

usado reflete a quilometragem de ferrovias construídas para cada 1000 m2  de 

área no território brasileiro. Outros países com dimensões continentais, como 

os EUA e a Índia principalmente, estão aproveitando muito mais as vantagens 

oferecidas pelo modal ferroviário, e apresentam índices de 22 e 19, 

respectivamente, em comparação com o 3,5 brasileiro.  

 

 

 

 

 Ano 
 Investimento em 

transporte 

 Investimento 

ferroviário 
 % Ferrovias 

2002 6.200                  1.100                 17,7%

2003 4.500                  1.200                 26,7%

2004 6.900                  2.100                 30,4%

2005 9.400                  3.400                 36,2%

2006 13.000                2.600                 20,0%

2007 14.800                3.100                 20,9%

2008 17.700                5.000                 28,2%

2009 19.200                3.500                 18,2%

FONTE: adaptado de IPEA (2010)

TABELA 13 - PARTICIPAÇÃO DAS FERROVIAS NO 

INVESTIMENTO EM TRANSPORTES - EM R$ MILHÕES

FONTE: CNT 2011

GRÁFICO 8 - DENSIDADE DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO
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2.4.     Portos marítimos 

Em 1990, começou no Brasil o processo de descentralização da 

administração dos portos. Através da Lei 8.029, a empresa que centralizava as 

atividades portuárias nacionais, a antiga Portos do Brasil S/A (Portobrás), foi 

extinta. Ela era a autoridade portuária nacional desde a década de 1930, e a 

responsável pela exploração, operação, administração e fiscalização dos 

principais portos comerciais brasileiros. No mesmo ano, as Companhias das 

Docas, empresas públicas ligadas ao Ministério dos Transportes - por meio do 

Decreto no. 99.475, passaram a exercer o papel de administração portuária. 

Esse mesmo decreto estabelece que o Ministério da Infraestrutura e o 

Departamento Nacional de Transportes Aquaviários (DNTA) devem trabalhar 

no processo de descentralização do sistema portuário brasileiro. A Lei no. 

8.630 de 1993 – conhecida como a Lei de Modernização dos Portos – também 

revisou o papel do governo, iniciou a abertura do setor portuário para os 

operadores privados e introduziu regras específicas para diferentes tipos de 

concessões, permissões, autorizações e arrendamentos ao setor privado.  

Outra instituição importante nesse setor é a Secretaria Especial de Portos 

(SEP), criada em 2007 pela Lei 11.518. Suas principais atribuições incluem a 

criação de diretrizes, projetos e de políticas para o desenvolvimento do modal, 

e o posterior processo orçamentário e planejamento de investimentos. 

Em 2013, a Lei no. 12.815 – conhecida como a Nova Lei dos Portos – 

ajudou a transformar definitivamente um quadro institucional com regras 

pulverizadas e individualizadas em um marco regulatório com instrumentos 

mais eficazes para planejar os investimentos dentro de um contexto de 

promoção de uma política nacional de investimentos. Segundo ANTAQ (2014), 

a SEP foi protagonista desde então na formulação de alguns planos para 

fomentar o desenvolvimento desse modal, como por exemplo: o Plano Nacional 

de Logística Portuária (PNLP), Planos Mestres para os 15 principais portos 

públicos e 22 privados, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) e o 

Plano Geral de Outorgas (PGO). 

A Tabela 14 na próxima página mostra os portos brasileiros que mais 

movimentam cargas, segregando os públicos - que a ANTAQ chama de Portos 

Organizados – dos portos privados, que são conhecidos como Terminais de 

Uso Privado (TUP).  
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Segundo ANTAQ (2014), em 2013 os TUPs movimentaram 63,7% do 

volume total de cargas no país, e os Portos Organizados 36,3%. Destaque para 

o porto de Santos, que movimentou quase 100 milhões de toneladas em 2013 

e para os terminais da Ponta da Madeira e de Tubarão, que movimentaram 

quase 100, 107 e 110 milhões de toneladas respectivamente. 

 

 

 

Em relação à evolução dos volumes movimentados pelo sistema 

portuário, a Tabela 15 acima mostra um crescimento de 34,4% nos terminais 

privados entre 2002 e 2009, representando uma taxa média anual de 

crescimento em torno de 4,4%.  A movimentação dos portos públicos cresceu 

46,9% no mesmo período, com uma taxa média de 5,9%. 

A Tabela 16  na página seguinte mostra o volume de produtos 

exportados pelos portos brasileiros em 2007, e os volumes previstos para 2015 

e 2023 antes da desaceleração da economia. Com exceção da região Sul, nas 

demais regiões o crescimento previsto era muito significativo, e exigiria 

investimentos elevados em infraestrutura hidroviária para evitar gargalos no 

desempenho do comércio exterior brasileiro. Destaque para o volume de 

exportações realizadas nas regiões Norte e Sudeste, que concentram 25,5% e 

Santos 99,8 TUP Ponta da Madeira 107,3

Itaguaí (Sepetiba) 58,3 TUP CVRD Tubarão 110,5

Paranaguá 41,9 TUP Almirante Barroso 52,8

Rio Grande 20,5 TUP MBR 39,8

Itaqui 15,3 TUP Almirante Maximiano 25,8

Vila do Conde 14,4 TUP Ponta de Ubu 22,7

Suape 12,9 TUP Madre de Deus 22,7

São Francisco do Sul 13,0 TUP Porto Trombetas 17,5

FONTE: adapatado de ANTAQ (2014)

TUPs    Portos Organizados

TABELA  14 - MOVIMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PORTOS BRASILEIROS

EM MILHÕES DE TONELADAS

Agentes investidores 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TUPs 352    367    392    415    440    476    494    473    

Portos Organizados 177    204 228 234 253 279 274 260

FONTE: adaptado de ANTAQ (2014)

TABELA 15 - EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO BRASIL

EM MILHÕES DE TONELADAS
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58,0% do volume exportado em 2007, respectivamente. Em 2023 a situação 

prevista era de 23,8% e 56,9%, demonstrando poucas mudanças estruturais na 

distribuição do sistema hidroviário. O Anexo E no final do trabalho possui uma 

abertura por produto. 

  

 

 

De acordo com o Quadro 4 a seguir, estavam previstas 

aproximadamente 300 obras totalizando quase R$ 40 bilhões de investimentos 

nos portos brasileiros até 2025.  

 

 

 
 Pode-se assim demonstrar que no período analisado houve também um 

esforço em novos investimentos em portos no Brasil. Também se deve 

destacar que em parte os investimentos realizados em portos ou terminais 

concedidos à iniciativa privada completaram o pacote. Facilitaram o acesso das 

exportações brasileiras ao exterior contribuindo para o crescimento e 

desenvolvimento. Até certo ponto, foi capaz de garantir o crescimento das 

exportações brasileiras dos últimos anos diante do crescimento da demanda 

por commodities, principalmente pela China.  

2007 2015 2023 Cresc. (%)

Norte 94.928           97.717           155.646    64%

Nordeste 13.338           23.854           35.240      164%

Sudeste 215.540         265.122         372.471    73%

Sul 24.505           24.850           27.026      10%

Centro-Oeste 23.253           40.454           64.308      177%

Total 371.564         451.997         654.691    76%

FONTE: adaptado de IPEA (2010)

TABELA  16 - VOLUME EXPORTADO POR MEIO DOS PORTOS POR 

REGIÃO - EM MIL TONELADAS

Fonte: IPEA (2010)

Quadro 4 - Investimentos previstos em infraestrutura portuária
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Os investimentos futuros em portos apontados podem ainda servir como 

alavanca para o crescimento brasileiro bem como diminuir o custo Brasil. O que 

atua em sentido contrário é a desaceleração global, principalmente da 

economia chinesa, bem como a desaceleração dos investimentos no Brasil por 

conta da reversão do crescimento recente. 

  No último capítulo o objetivo é o de analisar como os investimentos 

realizados no setor de infraestrutura no Brasil entre 2002/10 impactaram o 

desenvolvimento da economia brasileira. Comparações entre variáveis 

econômicas chaves entre períodos diferentes no Brasil e outras comparações, 

agora entre o Brasil e outros países, são usadas para fazer estas análises. 
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3. OS EFEITOS DO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA 

ECONOMIA BRASILEIRA 

 No segundo capítulo, foi visto que setor de transportes recebeu um 

grande volume de investimentos no período entre 2002/10. Da mesma forma, 

os demais setores de infraestrutura – como energia elétrica e petróleo, 

telecomunicações e água e saneamento, entre outros – seguiram uma 

tendência parecida, recebendo elevados investimentos também, como 

mostrado no PAC. Esse tipo de ambiente econômico, caracterizado por 

inversões em infraestrutura, parece ter favorecido o crescimento econômico 

uma vez que veio acompanhado de taxas crescentes do PIB no período 

analisado. Esse movimento decorre do fato de estimular a realização de 

investimentos complementares, aumentar o número de postos de trabalho e 

por fim, favorecer o aumento da competitividade da economia. Esses são os 

principais impactos que os investimentos em infraestrutura exercem, conforme 

discutido ao longo do primeiro capítulo. Com base nesses elementos, o 

capítulo três terá como objetivo demonstrar o desempenho de alguns 

indicadores da economia brasileira que poderiam, pelo menos em parte, 

demonstrar que, em conjunto com diversos outros elementos, os investimentos 

em infraestrutura no mínimo ajudaram nos resultados apresentados.  

 A primeira seção trata da evolução da taxa de investimento total. A 

segunda seção aborda a taxa de crescimento da economia brasileira. De modo 

análogo, a terceira seção foca no investimento direto estrangeiro realizado no 

país. Por último, a quarta seção foca na evolução da taxa de desemprego. Na 

teoria, esses quatro indicadores melhoram com a realização de inversões 

direcionadas para o segmento de infraestrutura. Analisando a evolução 

brasileira entre 2002 e 2010, será possível indicar se houve alguma melhora. 

Ao comparar a evolução brasileira com a evolução de outros países, será 

possível observar se houve uma melhora relativa. Nas quatro seções 

mencionadas, a metodologia é a mesma e consiste em fazer esses dois tipos 

de comparação. 
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3.1.     Impacto sobre o investimento 

De acordo com Bielschowsky (2002), os setores de telecomunicações, 

petróleo e energia elétrica, transportes e saneamento básico recebem uma 

enorme fatia do investimento total de uma economia e afetam diretamente a 

taxa de investimento agregada. Na mesma linha, Pinto Jr. (2010) cita: 

“Dados os requisitos técnicos de instalações e serviços de 
infraestrutura para o funcionamento da grande maioria dos ramos da 
atividade econômica, parece bastante plausível admitir que exista uma 
relação de complementaridade entre o investimento em infraestrutura e 
o investimento total.” (Pinto Jr.,2010,p.7-8) 

  

 No primeiro capítulo, os investimentos nos setores de infraestrutura 

foram caracterizados como investimentos capazes de induzir outros 

investimentos. O caso mais comum é quando investimentos infraestruturais 

realizados pelo setor público acabam promovendo uma maior atratividade para 

o setor privado entrar com investimentos complementares, pois os serviços de 

infraestrutura reduzem os custos dessas empresas. Essa tendência pode ser 

explicada em função do fato de que a decisão de investir em infraestrutura por 

parte do governo tende a criar expectativas positivas sobre a atividade 

econômica no médio e longo prazo, influenciando a tomada de decisão dos 

agentes privados.  Em síntese, quando o governo programa investimentos na 

economia, ele ajuda a configurar as expectativas dos agentes privados, que 

estão buscando sinalização de que os investimentos públicos terão 

continuidade e que o ambiente econômico se manterá seguro para a entrada 

de capital privado, dentro de uma clara lógica apontada por Keynes. 

 Com esse conceito em mente, nas próximas páginas será feita uma 

comparação da evolução do investimento total brasileiro com a evolução 

verificada em outros países no período entre 2002 e 2010. O objetivo é o de 

analisar como a onda de investimentos infraestruturais realizada no Brasil 

nesse período influenciou a taxa de investimento total. Para ajudar nessa 

análise, a Tabela 17 na página a seguir mostra a evolução da taxa de 

investimentos no Brasil, nos países da América Latina, nos “BRICS”, nos 

“PIGS”, no “resto”, e em amostras de oito países da Europa e de nove do 

Pacífico. Nas próximas seções, que focam nos impactos do investimento em 

infraestrutura sobre o crescimento, investimento direto estrangeiro e emprego, 

as comparações também serão feitas com esses blocos de países. 
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 Estatísticas do FMI (2014) mostram uma evolução da taxa de 

investimentos brasileira em relação ao PIB, saindo de 16,2% em 2002 para 

20,2% em 2010.  Destaque para os anos de 2008 e 2010, anos em que a taxa 

se manteve acima de 20% do PIB. Como nesse período também ocorreu, 

como visto, a política de investimentos públicos e privados no âmbito do PAC, 

pode-se inferir que de alguma forma, a decisão de investimentos em 

infraestrutura tenha impactado positivamente o investimento em geral na 

economia Brasileira. 

 Na comparação com outras economias da América Latina, o Brasil se 

encontra abaixo da média, apresentando uma taxa média de investimento de 

17,7% contra 19,4% do conjunto de economias sul-americanas nos anos de 

2002/10. Como pode ser visto no Anexo F, onde a abertura das taxas de 

investimentos é por país, a média brasileira só supera as médias da Bolívia e 

do Paraguai. O Equador lidera com uma taxa média de investimento de 23,4% 

no mesmo período, seguido do Chile com 21,8%, Colômbia com 21,0%, Peru 

com 20,9%, Argentina com 20,2% e Uruguai com 18,2%. 

 Outra comparação interessante para ser feita é entre o Brasil e os 

demais membros dos “BRICS” 25, para analisar como esses países em 

desenvolvimento evoluíram ao longo da década. A diferença na taxa de 

investimento em relação ao PIB é muito maior do que na comparação entre 

                                                           
25

  O termo BRICS surgiu em 2001 com o objetivo de categorizar algumas economias emergentes com 
características em comum. Originalmente composto pelo Brasil (PIB de 2012 = US$ 2,2 tri e população 
de 2013 = 201 mi), Rússia (PIB de 2012 = US$ 2,1 tri e população de 2013 = 144 mi), Índia (PIB de 2012 = 
US$ 1,7 tri e população de 2013 = 1,2 bi) e China (PIB de 2012 = US$ 9,1 tri e população de 2013 = 1,3      
bi), em 2011 passou a considerar a África do Sul (PIB de 2012 = US$ 382 bi e população de 2013 = 52 mi) 
como parte do grupo. 
 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil 16,2 15,8 17,1 16,2 16,8 18,3 20,7 17,8 20,2

América do Sul 17,0 17,1 17,6 18,6 19,5 20,2 22,8 19,9 21,6

BRICS 22,9 24,1 26,3 26,1 27,2 29,0 29,2 27,8 29,1

PIGS 23,6 23,9 24,1 24,5 25,7 25,8 23,9 19,3 18,5

O "Resto" 22,8 23,8 25,7 26,6 26,9 27,0 28,5 25,5 27,6

Integracionistas 17,8 18,2 19,6 20,3 21,2 21,5 23,6 19,4 21,7

Independentes 28,9 30,7 33,2 34,5 34,1 33,9 34,7 33,1 35,0

Europa 18,8 18,5 18,9 19,5 20,3 21,4 21,0 18,1 18,8

Pacífico 24,6 25,6 25,7 26,5 26,4 26,8 27,0 24,5 26,2

FONTE: FMI (2014)

TABELA 17 - Evolução do investimento em relação ao PIB - em %
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países da América do Sul. Na média, os “BRICS” investiram o equivalente a 

26,9% do PIB nesse período, em comparação com apenas 17,7% do Brasil. As 

estatísticas mostram que a Rússia e a África do Sul têm números mais 

parecidos com os do Brasil, com taxas médias de 21,0% e 19,0%, 

respectivamente. A disparidade é maior quando a comparação é feita com a 

China e com a Índia, onde a participação média do investimento em relação ao 

PIB atinge 43,2% e 33,3% entre 2002/10, respectivamente. 

 Comparar o Brasil com os “PIGS”26 pode ser interessante para analisar 

os efeitos das políticas econômicas restritivas sobre a taxa de investimento 

nesses países, e analisar se o Brasil conseguiu se aproximar dessas 

economias no período. Nota-se que até o ano de 2007 esses países europeus 

tinham uma vantagem grande na taxa de investimento quando comparados 

com a taxa da economia brasileira: os dados apontam para uma média de 

24,6% dos PIGS contra 17,7% do Brasil. Com a crise do subprime nos anos 

2008/09, a taxa de investimentos declinou nesses países. Em 2010, com 

investimentos públicos de perfil anticíclico - via investimentos em infraestrutura 

(PAC) - o Brasil apresentou uma taxa de investimentos sobre o PIB superior à 

dos “PIGS”, de 20,2% contra 18,5%. Com uma abertura mais detalhada, por 

país no ano de 2010, é possível apontar que a taxa de investimento brasileira 

ficou atrás apenas da Espanha, que apresentou uma taxa de 22,8%. Itália e 

Portugal, com taxas de 20,1% e 20,2%, respectivamente, apresentam taxas de 

investimento quase idênticas à brasileira – de 20,2%. Isso demonstra que 

apesar do esforço brasileiro, os investimentos ainda ficaram baixos 

relativamente a alguns países. Por outro lado, a Grécia e a Irlanda ficaram 

atrás do Brasil no mesmo ano, com quedas mais expressivas nas taxas de 

investimento, que ficaram em 17,5% e 11,8%, respectivamente. 

 No primeiro capítulo, foi conceituada uma subdivisão dos países 

considerados como sendo o “resto” pela autora Amsden: os países 

integracionistas e os independentes. O Brasil pertence ao primeiro grupo – que 

se caracteriza pela absorção do progresso tecnológico através de IDE de 

                                                           
26

  O termo PIGS foi criado durante a crise do subprime de 2008/09 para se referir aos países europeus 
que lidavam com elevados déficits públicos em relação ao PIB. Seus representantes são: Portugal, Itália, 
Irlanda, Grécia e Espanha. 
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grandes empresas globais - que de acordo com a Tabela 17 possui uma média 

de 20,4% como taxa de investimento em relação ao PIB. Nesse subgrupo, o 

Brasil possui a menor média individual dentro do grupo no período 

considerado, de 17,7%. Com auxílio do Anexo F, é possível ver que a Turquia 

apresenta média de 19,3%, a Argentina de 20,2%, o Chile de 21,8% e o México 

de 22,8%. De acordo com a teoria apresentada pela autora, o segundo grupo, 

dos países independentes, tende a apresentar uma taxa de investimento maior, 

pois ele contempla economias que criam a sua própria tecnologia e 

conhecimento, exigindo investimentos contínuos - e isso realmente se 

confirma, com uma taxa média de 33,1% do PIB, quase o dobro da taxa 

individual brasileira, de 17,7%. Nesse segundo subgrupo, temos a China com 

uma taxa média de investimento em relação ao PIB de 43,3%, a Índia com 

33,3%, a Coréia com 29,4% e a Tailândia com 26,4%, entre 2002/10. 

 Comparando a taxa de investimento brasileira com a taxa de alguns 

países europeus27, percebe-se que o Brasil supera seis dos oito países 

selecionados com a sua taxa de 20,2% no ano de 2010. Apenas a Noruega e a 

Suíça tiveram taxas maiores em relação ao PIB neste ano, de 23,3% e 20,3%, 

respectivamente neste ano de 2010. As outras economias desse estudo - 

Finlândia, França, Alemanha, Holanda, Suécia e Reino Unido ficaram com 

taxas abaixo de 20% do PIB em 2010. No entanto, ao considerar a média no 

período compreendido entre 2002/10, a média europeia, de 19,5%, é maior que 

a brasileira, de 17,7%. Esses dados mostram que a crise desacelerou a taxa de 

investimento na Europa, mas que essas economias investiram mais no período 

compreendido entre 2002/10. 

 A última comparação internacional feita nessa primeira parte da seção 

será entre a taxa de investimento brasileira e a taxa apresentada por algumas 

economias do Pacífico28. A menor taxa média apresentada pelo conjunto 

dessas economias foi em 2009, com 24,5%, ano em que a economia brasileira 

apresentou uma taxa de 17,7%. A média entre 2002/10 dos países do Pacífico 

foi de 25,9% do PIB, com destaque para as economias da Austrália, Indonésia, 

                                                           
27

  Para representar a Europa, os seguintes países foram selecionados para a pesquisa: Finlândia, França, 
Alemanha, Holanda, Noruega, Suécia, Suíça e Reino Unido. 
 
28

  As economias que representam o Pacífico neste trabalho são: Austrália, Canadá, Estados Unidos, 
Indonésia, Japão, Coréia, Malásia, Tailândia e Vietnam. 
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Coréia e Vietnam, que apresentaram taxas médias de investimento de 27,5%, 

26,4%, 29,4% e 35,5% no período, respectivamente. Outros países desse 

selecionado, economias mais maduras como Estados Unidos, Canadá e 

Japão, apresentaram taxas médias menores, de 21,3%, 22,4% e 22,0%, mas 

mesmo assim, maiores que a média brasileira entre 2002/10, de 17,7%. 

Até agora nesta seção, foi feita uma comparação entre as taxas de 

investimento do Brasil em relação às taxas de investimento de outras 

economias internacionais, para analisar se os investimentos em infraestrutura 

realizados no período entre 2002/10 influenciaram a taxa de investimento total.  

A conclusão que se pode chegar é que os investimentos em infraestrutura no 

Brasil parecem ter algum efeito sobre a economia, principalmente porque a 

taxa de investimentos sobre o PIB cresce ao nível de outros países, 

principalmente após a implantação dos projetos do PAC - que ajuda inclusive  a 

promover investimentos em outros segmentos econômicos – indicando que a 

introdução do programa pode ter sido um fator importante para a manutenção 

da taxa de investimento em níveis elevados de 2007 em diante. 

 Para saber se os investimentos em infraestrutura influenciaram o 

crescimento do nível de investimentos nos outros países, teria que se analisar 

as causas desse índice nos outros países, o que não é possível ser feito. 

3.2.     Impacto sobre o crescimento 

 Conforme apresentado ao longo do capítulo um, investimentos em 

infraestrutura parecem incentivar o crescimento por uma série de motivos, 

entre eles: o efeito multiplicador na economia, aumento da produtividade das 

empresas, redução dos custos logísticos, ampliação de mercados 

consumidores e maior eficiência do escoamento produtivo, entre outros. Com 

base nesses conceitos, Pinto Jr. (2010) cita a importância desses 

investimentos para o crescimento econômico, considerando esse tipo de 

investimento como uma variável para a determinação do ritmo de crescimento 

econômico de longo prazo. 

 Com o aumento dos investimentos realizados no Brasil em infraestrutura 

no período de 2002/10, mas principalmente a partir de 2007, seria de se 

esperar que tenha tido algum impacto sobre as taxas de crescimento do PIB. 
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Segundo TORRES FILHO e PULGA (2007) que fazem um levantamento 

estatístico na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OECD), a taxa média de crescimento da economia brasileira entre 1951 e 

1981 foi de 6,6%, colocando o país entre os que mais cresceram durante esses 

30 anos. Conforme mencionado, esse foi o período onde a escola 

desenvolvimentista influenciou bastante as políticas econômicas e foram feitos 

elevados investimentos no parque industrial e nos setores de infraestrutura, 

entre 1971 e 1980 com taxas de investimento que superaram 5% do PIB em 

média (Inter B, apud Jornal Valor Econômico de 08/10/2013). Nos anos 1980 

até 2000, conforme já mencionado, os investimentos em geral, mas 

principalmente em infraestrutura, declinaram bastante em função do cenário 

econômico interno e externo desfavorável. A taxa de crescimento médio no 

período entre 1981 e 2001 alcançou apenas 2,4%. A média mundial foi de 

3,1%.  

 O objetivo desta segunda seção do capítulo três é o de comparar as 

taxas de crescimento brasileiras no período de 2002/10 com as taxas de 

crescimento das principais economias mundiais no mesmo período. A Tabela 

18 abaixo mostra que o Brasil cresceu em média 3,9% ao ano nesse período, 

com destaque para 2010, ano em alcançou 7,5%. Isso significa um grande 

avanço em relação à média do período anterior, de 1981 até 2001, de 2,4% ao 

ano. No entanto, a comparação desse crescimento considerando a evolução 

das taxas de crescimento mundiais será importante para analisar melhor o que 

essa taxa representa para o desenvolvimento da economia brasileira. 

 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil 2,7 1,1 5,7 3,2 4,0 6,1 5,2 -0,3 7,5

América do Sul 0,1 3,6 5,9 5,4 5,6 5,9 5,6 0,4 7,1

BRICS 5,0 5,3 6,9 6,5 7,6 8,6 5,9 -0,1 6,4

PIGS 2,6 2,2 3,1 2,6 3,7 3,2 -0,6 -4,3 -0,4

O "Resto" 2,8 5,0 7,0 6,2 6,6 6,5 3,6 -0,4 7,7

Integracionistas 0,0 4,0 7,0 6,0 6,0 5,4 2,7 -2,2 7,3

Independentes 7,3 6,7 7,1 6,6 7,6 8,2 5,0 2,5 8,2

Europa 1,2 1,2 2,9 2,4 3,4 3,5 0,6 -4,2 2,7

Pacífico 4,3 4,2 4,9 4,2 4,2 4,5 2,7 -0,3 5,2

FONTE: FMI (2014)

TABELA 18 - Evolução da taxa de crescimento
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 Fazendo-se uma comparação com a América do Sul, a taxa média de 

crescimento brasileira foi de 3,9% contra 4,4% da América do Sul no período 

de 2002/10. Como pode ser visto no Anexo G no final do trabalho, onde as 

aberturas por país estão disponíveis, com a exceção do Uruguai, que também 

cresceu 3,9% ao ano em média, os demais países tiveram médias maiores que 

a do Brasil. Por exemplo: a Argentina cresceu 5,0%, a Bolívia 4,1%, o Chile e o 

Equador 4,2%, a Colômbia 4,4%, o Paraguai 4,0% e o Peru 6,0% ao ano em 

média. Destaque para a retomada das taxas de crescimento em 2010, em 

média 7,1% na América Latina, depois de amargar uma taxa de apenas 0,4% 

em 2009, como consequência do desaquecimento econômico provocado pela 

crise do subprime. 

 É importante destacar que grande parte dos países da América do Sul 

apresentou crescimento elevado em função da elevação dos preços das 

commodities e da demanda chinesa. Nesse caso, talvez o Brasil tenha sido 

mais prejudicado em seu crescimento por conta de sua estrutura produtiva 

mais diversificada do que os demais países sul-americanos. 

 Em relação aos “BRICS”, vimos na seção anterior que a China e a Índia 

tiveram taxas de investimento em relação ao PIB muito altas. A taxa de 

crescimento médio na China no período foi de 10,7% ao ano, alavancando a 

média dos “BRICS” para 5,8% no período de 2002/10. Em relação aos outros 

integrantes, a Rússia apresentou uma taxa média de crescimento maior que a 

do Brasil, de 4,9% ao ano, e a África do Sul, um pouco abaixo, de 3,6% ao ano. 

Destaque para o crescimento da China em 2009 – de 9,2% - que continuou em 

alta mesmo com os problemas econômicos que afetaram a grande maioria das 

economias mundiais. O Brasil, por exemplo, teve uma forte desacelaração, 

passando de uma taxa de crescimento de 5,2% em 2008 para -0,3% em 2009. 

 Os “PIGS” já não apresentavam taxas de crescimento muito elevadas no 

período entre 2002/08, com uma média anual de 2,9% - comparado com uma 

taxa de 3,9% da economia brasileira. Com os efeitos da crise, esses países 

viram a taxa de crescimento se transformar em recessão, com média de -1,8% 

entre 2008/10. O Brasil, mesmo tendo enfrentado uma recessão de -0,3% em 

2009, apresentou uma média de 4,1% no mesmo triênio. No ano de 2009, a 
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taxa média das economias grega, irlandesa, italiana, portuguesa e espanhola 

foi de -4,3%. 

 Em relação ao “resto”, a divisão entre as economias integracionistas e 

independentes se faz notada novamente. O primeiro bloco apresenta uma taxa 

média de crescimento de 4,0% ao ano no período de 2002/10 – bem próxima 

da média brasileira de 3,9% ao ano - contra 6,6% do segundo bloco. Em 

relação aos integracionistas, destaque para a Argentina e para a Turquia, que 

conseguiram alcançar uma média anual de 5.0% e 5,1% ao ano no período. 

Entre os independentes, além do bom desempenho chinês comentado 

anteriormente, a Coreia e a Tailândia apresentaram crescimento médio em 

torno de 4,5% ao ano no período. 

 As economias mais desenvolvidas, naturalmente, não apresentam taxas 

de crescimento muito elevadas, dada a maturidade de suas economias. Entre 

os países selecionados para representar o continente europeu neste trabalho, 

a taxa de crescimento médio foi de 1,5% ao ano, o que pode ser considerado 

baixo para a região. Até o ano de 2007, essa média era de 2,4% ao ano, mas 

com a eclosão da crise do subprime, essa taxa foi de -0,3% nos três anos 

seguintes. Com a exceção da Suécia, que cresceu 2,3% ao ano entre 2002/10, 

nenhum dos outros países cresceu mais que 2,0% no período. Em relação aos 

países europeus, o taxa de crescimento brasileira, de 3,9% em média, foi 

expressiva. 

 O último bloco de países cujas taxas de crescimento serão comparadas 

com a brasileira é o do Pacífico. Para começar, a taxa média de crescimento foi 

de 3,8% ao ano entre 2002/10, basicamente igual à brasileira. As economias 

que performaram acima da média brasileira de crescimento foram as 

economias da Indonésia, da Coréia, da Malásia, da Tailândia e do Vietnam, 

que cresceram em média 5,4%, 4,4%, 5,1%, 4,6% e 6,8% ao ano, 

respectivamente. As economias mais maduras, casos do Japão, Estados 

Unidos e Canadá, apresentaram taxas mais modestas de crescimento anual, 

de 0,8%, 1,7% e 1,9% respectivamente. A Austrália ficou com uma taxa de 

3,1%, um pouco inferior à taxa brasileira de crescimento no período, de 3,9% 

ao ano. 
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 Com base na análise de dados apresentados até o momento, percebe-

se que a taxa de crescimento brasileira entre 2002 e 2010 evoluiu em relação à 

média das duas décadas anteriores. Sabe-se que o principal motivo do 

crescimento verificado no período é o aumento dos preços das commodities - 

destaque para a demanda chinesa. No entanto, os investimentos realizados 

nos setores de infraestrutura (rodovias, ferrovias e portos principalmente) 

também podem ter contribuído - conforme a teoria sugere - para que a 

competitividade brasileira tenha aumentado favorecendo o crescimento das 

exportações e consequentemente do PIB. 

 Infelizmente, pouco se pode inferir sobre o impacto dos investimentos 

em infraestrutura nos outros países sobre as taxas de crescimento 

apresentadas. 

 A segunda parte da seção será dedicada para uma análise da evolução 

das exportações de bens e serviços nessas mesmas economias. Serviços de 

infraestrutura, principalmente no segmento de transportes - de qualidade, em 

quantidade suficiente e com distribuição estratégica dentro de um espaço 

econômico - tendem a favorecer maior inserção comercial internacional. Se 

esse quadro, na prática, resultar no aumento do nível das exportações, 

investimentos em infraestrutura estarão fomentando o crescimento econômico. 

 De acordo com a Tabela 19 na próxima página, o Brasil aumentou as 

suas exportações de bens e serviços de US$ 71,1 bilhões em 2002 para US$ 

233,0 bilhões em 2010 – o que representa um aumento de 227,8%. Esse 

percentual de aumento é muito próximo ao aumento verificado na América 

Latina, de 231,5%, demonstrando que foram as exportações de commodities e 

seus preços elevados a principal causa desse movimento. Em termos 

absolutos, as exportações brasileiras corresponderam a 43,8% do total de 

exportações do continente. Para passar uma ideia, o Chile e a Argentina, 2º e 

3º colocados no valor exportado em 2010, exportaram o equivalente a US$ 

82,8 e US$ 81,0 bilhões, respectivamente – o que representa 

aproximadamente um terço do volume exportado pelo Brasil. 

  Os “BRICS” tiveram a expansão mais acelerada entre todos os grupos 

abordados nesse estudo comparativo, saindo de uma média de US$ 133,6 em 
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2002 para US$ 580,2 bilhões em 2010, o equivalente a um aumento de 334,2% 

- contra 227,8% do Brasil. A economia chinesa alavanca essa média para cima, 

já que a sua média de bens e serviços exportados é de US$ 1,0 trilhão por ano 

entre 2002/10, só que no caso, as exportações desse país são compostas 

principalmente por produtos industrializados. Sem a China nos cálculos - para 

fins de ilustração - o volume médio exportado em 2010 pelos “BRICS” cai para 

US$ 289,4 bilhões, uma estatística bem mais próxima da realidade brasileira, 

de US$ 233,0 bilhões no mesmo ano. Destaque também para o avanço da 

Índia, que saiu de um volume de US$ 73,4 bilhões em 2002 para US$ 375,3 

bilhões em 2010, representando o maior aumento percentual não só do grupo, 

mas de todos os países contemplados nesse estudo: 411,0%. A consulta dos 

dados de exportação com abertura por país está disponível no Anexo H. 

 

 As exportações brasileiras evoluíram em ritmo superior ao verificado nos 

“PIGS”, que foi de 86,0%, em média, entre 2002/10. Em termos absolutos, com 

US$ 233,0 bilhões, o Brasil exportou mais do que as economias grega, 

irlandesa e portuguesa no ano de 2010 – que apresentaram exportações nos 

valores de US$ 65,4, US$ 209,0 e US$ 71,7 bilhões, respectivamente. A Itália e 

a Espanha continuaram com desempenho superior ao do Brasil em todo o 

período analisado, e fecharam 2010 com US$ 546,3 e US$ 378,9 bilhões 

exportados de bens e serviços, respectivamente. 

 A média de exportações anuais brasileiras entre 2002/10 - de US$ 152,5 

bilhões - foi superior à média dos integracionistas que compõe o “resto”, de 

US$ 125,2 bilhões. A participação brasileira em relação ao bloco como um todo 

aumentou no período, de 20,0% em 2002 para 26,9% em 2010. Por outro lado, 

a comparação com os países denominados independentes mostra que o Brasil 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil 71.078      82.798      109.023    133.460    156.460    182.668    225.922    177.880    232.985    

América do Sul 17.797      20.626      26.824      33.044      40.275      47.311      56.343      46.058      59.001      

BRICS 133.634    171.452    231.056    293.503    366.027    451.903    542.928    440.794    580.179    

PIGS 136.701    163.856    193.658    205.200    228.372    271.465    292.584    236.063    254.268    

O "Resto" 118.123    142.462    185.876    224.592    272.543    330.423    382.492    323.487    416.989    

Integracionistas 71.012      78.013      96.191      112.706    132.576    151.565    172.525    139.063    173.189    

Independentes 177.013    223.024    297.982    364.450    447.503    553.996    644.951    554.017    721.740    

Europa 273.098    322.828    384.039    418.367    474.529    546.803    605.833    484.681    538.872    

Pacífico 255.462    277.691    327.188    364.088    407.043    457.493    511.418    423.641    513.931    

FONTE: Banco Mundial (2014)

TABELA 19 - Evolução do volume exportado - em US$ mi lhões
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ainda tem bastante espaço para crescer, já que a média de exportações 

dessas economias é de US$ 442,7 bilhões, quase o dobro do melhor ano de 

exportações brasileiras, de US$ 233,0 bilhões em 2010. 

 Os países selecionados para representar a Europa e o Pacífico não 

apresentaram ritmos de expansão de exportações tão altas quanto a economia 

brasileira, mas já possuíam médias maiores em 2002 – de US$ 273,1 e US$ 

255,5 bilhões, respectivamente - do que os US$ 233,0 bilhões exportados pelo 

Brasil em 2010, ano em que o país apresentou o maior volume de exportações 

no período analisado.. Neste mesmo ano de 2010, as exportações brasileiras 

superaram as exportações de apenas quatro dos dezessete países analisados: 

Finlândia, Noruega, Indonésia e Vietnã, que registraram US$ 95,5, US$ 170,4, 

US$ 174,3 e US$ 83,4 bilhões de exportação de bens e serviços. Destaque 

para as economias alemã e norte-americana, as únicas duas além da China a 

apresentarem uma média de exportações superior a US$ 1 trilhão entre 

2002/10.  

 Conforme citado no início da seção, a demanda por commodities no 

período foi a principal força atrás do crescimento das exportações. A expansão 

dos investimentos discutida na seção anterior foi em parte puxada por esse 

crescimento das exportações. Neste contexto, nota-se que o desempenho 

brasileiro superou o ritmo de expansão das economias latino-americanas e dos 

países integracionistas componentes do “resto”. No entanto, a evolução média 

das economias dos “BRICS”, “PIGS”, países do “resto” classificados como 

independentes, Europa e Pacífico, foi maior do que a média brasileira entre 

2002/10. 

 Diante dessa elevação do comércio mundial e das exportações 

brasileiras, fundadas em commodities principalmente para a China e produtos 

industrializados para América Latina - destaque para a Argentina - pode-se 

inferir sobre a importância dos investimentos em infraestrutura de transportes 

para que o Brasil não ficasse de fora desse processo. Não é possível 

confirmar, sem uma análise dos investimentos em infraestrutura dos outros 

países, se esse tipo de gasto foi central no crescimento das exportações. 

Certamente esse crescimento esteve ligado mais ao fator China, mas de 



88 
 

qualquer forma, talvez não tivesse sido possível ocupar esse espaço sem os 

investimentos em melhorias de rodovias, ferrovias e portos.  

3.3.     Impacto sobre o IDE 

Nessa seção se discutirá a evolução do investimento direto estrangeiro 

(IDE) no Brasil, no mesmo período de 2002/10. A passagem abaixo, de 

CARMINATI (2013), confirma que deve existir uma correlação entre a oferta - 

qualitativa e quantitativa - de serviços de infraestrutura e a entrada de IDE no 

país: 

  
“Verificou-se que os fluxos de IDE que ingressam na economia 
brasileira são sensíveis às variações de infraestrutura, sugerindo que 
uma política governamental voltada para esse setor poderia contribuir 
para uma melhora na quantidade e/ou qualidade do ingresso do 
investimento direto.” (Carminati,2013, p. 167) 

  
            A Tabela 20 abaixo mostra a evolução do IDE no Brasil de 

aproximadamente US$ 15,4 bilhões em 2005 para US$ 80,8 bilhões em 2013, 

um aumento de 423%. Dentro da América Latina, a liderança brasileira na 

atração de investimento direto estrangeiro é enorme, e em 2013 o volume 

investido na economia brasileira superou a soma de todo o IDE realizado nos 

países sul-americanos selecionados neste trabalho, de US$ 63,1 bilhões. O 

Chile e a Colômbia, economias que foram o 2º e 3º maiores destinatários de 

IDE em 2013 no continente, se destacaram em relação aos demais países, 

recebendo investimentos de US$ 20,2 e de US$ 16,7 bilhões, respectivamente. 

 

 

 

             No bloco dos “BRICS”, o Brasil ficou atrás apenas da China em 2013, 

que recebeu US$ 347,8 bilhões de investimento direto estrangeiro, mais de 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Brasil 15.460    19.378    44.579    50.716    31.481    53.345    71.539    76.111    80.843    

América do Sul 4.625      4.954      8.954      10.733    7.150      10.604    14.664    16.915    15.993    

BRICS 31.194    42.180    60.332    73.118    55.668    80.118    99.770    90.189    107.123 

PIGS 20.463    24.114    38.264    17.897    24.360    16.916    19.747    19.183    23.716    

O "Resto" 22.511    27.242    36.962    41.511    32.319    47.590    58.551    54.473    62.599    

Integracionistas 12.484    14.652    23.577    24.733    14.869    21.865    29.046    30.089    32.504    

Independentes 35.045    42.980    53.693    62.482    54.132    79.746    95.433    84.952    100.218 

Europa 59.128    59.071    78.765    55.161    19.798    23.388    22.520    23.986    12.306    

Pacífico 19.930    46.015    63.357    57.290    27.581    41.830    45.957    40.331    46.706    

FONTE: Banco Mundial (2014)

TABELA 20 - Evolução do investimento direto estrangeiro - em US$ mi lhões
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quatro vezes o volume investido na economia brasileira. A Rússia, que em 

2003 apresentava IDE quase idêntico ao do Brasil - na ordem de US$ 15,5 

bilhões - teve uma evolução mais acelerada do que a brasileira até o ano de 

2008, quando atingiu US$ 74,7 bilhões. No entanto, em 2009 o IDE russo caiu 

para US$ 36,5 bilhões, uma queda de quase metade do investimento realizado 

no ano anterior. Desde então o volume de IDE russo vem se recuperando, e 

atingiu US$ 70,6 bilhões em 2013 -  menor que o volume de IDE brasileiro, de 

US$ 80,8 bilhões. A Índia quadruplicou o IDE nesse período, saindo de US$ 

7,2 bilhões em 2003 para US$ 28,1 bilhões em 2013. A África do Sul foi  o país 

que menos atraiu investimento direto estrangeiro nesse grupo, com uma 

evolução de apenas 24% no período entre 2005/13, muito menor do que a taxa 

média de crescimento do IDE  de 243% nos “BRICS” no mesmo período. Para 

maiores detalhes dos dados apresentados sobre IDE, consulte o Anexo I, que 

contem uma abertura mais analítica desses investimentos, por país. 

 Em 2005, primeiro ano do período analisado, ao fazer uma comparação 

entre os volumes de IDE realizados no Brasil e nos “PIGS”, a economia 

brasileira ficaria atrás da Irlanda, Itália e Espanha, que receberam US$ 47,0, 

US$ 19,6 e US$ 30,5 bilhões de investimentos, respectivamente – contra US$ 

15,4 bilhões do Brasil. Em 2013, a situação mudou de configuração, e o Brasil 

passou a receber mais IDE do que todos os “PIGS”, com ampla vantagem. As 

duas economias desse bloco com maior destaque em 2013 foram a Irlanda e a 

Espanha – que receberam US$ 49,9 e US$ 44,9 bilhões de IDE, 

respectivamente -  abaixo do montante de IDE recebido na economia brasileira, 

de US$ 80,8 bilhões. 

         No grupo de países que compõe o “resto” – o Brasil se destaca 

novamente em relação aos volumes de IDE recebidos entre 2005 e 2013. A 

média dos integracionistas nesse período é de US$ 22,6 bilhões, versus uma 

média brasileira de US$ 49,2 bilhões. A soma do IDE realizado na Argentina, 

Chile, México e Turquia, foi de aproximadamente US$ 81,7 bilhões em 2013, 

apenas uma fração acima do IDE brasileiro no ano, de US$ 80,8 bilhões. Os 

países que compõe o bloco dos independentes possui uma média superior à 

média brasileira no período, de US$ 67,6 bilhões, mas, retirando a China da 

análise – que possui uma média de US$ 223,9 bilhões por ano no período - 

essa média cai para US$ 15,5 bilhões, menos de um terço da média brasileira 
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entre 2005/13. A soma de IDE da Índia, Coreia e Tailândia em 2013 atinge US$ 

53,0 bilhões, nível muito abaixo dos US$ 80,8 bilhões investidos por agentes 

externos no Brasil. 

            Até o ano de 2008, o IDE médio do selecionado de países europeus era 

maior do que o IDE brasileiro, como pode ser visto na Tabela 20. A partir de 

2009, com a crise do subprime, houve uma inflexão dessa estatística. 

Enquanto o IDE brasileiro subiu de US$ 31,4 bilhões em 2009 para US$ 80,8 

bilhões em 2013, a média europeia caiu de US$ 19,7 para US$ 12,3 no mesmo 

período. A França e o Reino Unido sofreram as maiores contrações de 

investimento estrangeiro entre 2005/13, saindo de US$ 88,7 e US$ 253,6 

bilhões para US$ 6,4 e US$ 48,3 bilhões, respectivamente. 

            A maioria dos países selecionados para representar o Pacífico 

apresentou aumento de investimento direto estrangeiro no período analisado. A 

média anual de IDE aumentou de US$ 19,9 bilhões em 2005 para US$ 46,7 em 

2013. Destaque para a Austrália, Canadá e Estados Unidos, que receberam 

US$ 49,3, US$ 67,5 e US$ 235,8 bilhões de IDE no ano de 2013. Perceba que 

o volume de investimento direto estrangeiro recebido no Brasil fica atrás 

apenas dos EUA em 2013. 

 Levando em consideração o contexto político-econômico brasileiro e os 

dados apresentados ao longo dessa seção, apesar de não ser possível uma 

relação direta dos volumes de IDE com os investimentos em infraestrutura, 

pode-se inferir que houve - com o PAC a partir de 2007 - uma contribuição para 

criação de um cenário positivo de crescimento, e que parte do investimento 

direto estrangeiro pode ter vindo ao país em função desse ambiente. Os 

empresários, vendo o Brasil crescer, em parte estimulado pela política de 

investimento em infraestrutura, aumentam seus investimentos. 

 

3.4.     Impacto sobre o emprego 

 A realização de investimentos deve atuar positivamente sobre o 

mercado de trabalho uma vez que, além dos projetos em si, cria condições 

para o crescimento econômico. Em muitos casos promove também o aumento 

da produtividade do trabalho, conforme visto no capítulo um.  
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O foco dessa seção será mostrar como se comportou a taxa de 

desemprego brasileira no período de 2002/10, comparando esse desempenho 

com o de outras economias mundiais, seguindo a mesma metodologia utilizada 

nas seções anteriores. 

 No Brasil, a taxa de desemprego declinou de 11,7% em 2002 para 6,7% 

em 2010, assim como declinou na América do Sul em geral, que saiu de uma 

média de 12,6% para 7,6% no mesmo período. Conforme a Tabela 21 a seguir, 

entre os grupos de países analisados, o continente sul-americano foi o que 

mais evoluiu nesse período em relação à diminuição do desemprego. Destaque 

para a redução da taxa argentina no período, que se encontrava em 22,5% no 

começo do período, e que foi reduzida para 7,8% em 2010.  Para maiores 

detalhes sobre as taxas de desemprego abertas por país, consulte o Anexo J. 

Em relação à média brasileira do período, ela é idêntica à média dos países 

sul-americanos selecionados, equivalendo a 9,7%. 

 

 

 

 As estatísticas chinesas de taxa de investimento e de crescimento foram 

destaques nas duas seções anteriores, e não é diferente quando se trata do 

mercado de trabalho. A China apresentou uma taxa de desemprego variando 

entre 4,0% e 4,3% entre os anos de 2002/10. O Brasil, com uma taxa média de 

9,7% ficou ligeiramente abaixo da média dos “BRICS”, de 11,6% no mesmo 

período. Essa média elevada é consequência direta do fraco desempenho do 

mercado de trabalho da África do Sul, que apresentou uma taxa de 

desemprego médio de 25,0% nesses nove anos. A Rússia manteve uma média 

de 7,5% no período, sem muitas oscilações. 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil 11,7 12,3 11,5 9,8 10,0 9,3 7,9 8,1 6,7

América do Sul 12,6 11,8 11,0 9,9 9,4 8,4 7,8 8,6 7,6

BRICS 13,0 13,3 12,3 11,7 11,3 10,7 10,2 11,1 10,8

PIGS 8,0 8,1 8,1 7,7 7,3 7,1 7,9 11,4 13,1

O "Resto" 8,2 7,8 7,4 6,8 6,4 5,9 5,9 7,1 6,1

Integracionistas 11,5 10,6 10,0 9,0 8,4 7,8 7,7 9,4 8,0

Independentes 2,9 3,1 3,1 3,3 3,0 2,9 2,9 3,2 3,0

Europa 5,9 6,4 6,7 6,8 6,3 5,5 5,2 6,5 6,6

Pacífico 5,4 5,4 5,2 5,2 4,8 4,5 4,6 5,5 5,3

Fonte: FMI (2014)

Tabela 21 - Evolução da taxa de desemprego
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 Em relação ao desempenho dos “PIGS” no mercado de trabalho, é de se 

esperar que o desemprego tenha aumentado em função dos efeitos da crise do 

subprime, e é isso mesmo que se verifica. Até 2008, a taxa média de 

desemprego da Irlanda, Itália e de Portugal era de 6,4%, e nos dois próximos 

anos essa média subiu para 10,4%. Os dois outros membros desse bloco, a 

Grécia e a Espanha, já vinham com uma média um pouco mais elevada, de 

9,7% até 2008, e viram a situação piorar no biênio seguinte, quando a taxa 

média dos dois países atingiu 15,0%. Comparando com a taxa de desemprego 

brasileira, os PIGS tiveram um melhor desempenho até 2008, com uma média 

de 7,7%, versus 10,4% do Brasil. Com os efeitos da crise internacional, ocorre 

uma reviravolta no desempenho dos mercados de trabalho, e o Brasil supera 

esse selecionado de países europeus, com uma taxa média menor no biênio 

2009/10, de 7,4% versus 12,2% dos PIGS. 

 Analisando as taxas de desemprego nos países que compõe o “resto” - 

conceito introduzido no primeiro capítulo - constata-se que a taxa média dos 

países independentes é mais baixa do que a taxa média dos integracionistas. 

O primeiro bloco apresenta uma taxa média de 9,1% no período entre 2002/10, 

em contraste com uma média de apenas 3,0% do segundo bloco. Além do 

desempenho ótimo do mercado de trabalho chinês, que já mencionamos nessa 

seção, as economias coreana e tailandesa - que também pertencem ao bloco 

dos independentes - apresentam taxas médias de desemprego muito baixas, 

de 3,5% e 1,5%, respectivamente. Em relação aos membros do grupo dos 

integracionistas, o Brasil tem uma vantagem sobre as taxas médias 

apresentadas pela Argentina e pela Turquia entre os anos de 2002/10, de 9,7% 

contra 12,0% e 11,1%, respectivamente. Por outro lado, o Chile possui uma 

taxa média menor, de 8,9%, assim como o México, com uma média baixa, de 

4,0%. Percebe-se que o mercado de trabalho do “resto” não se alterou 

significativamente com a crise internacional. 

 Através da mesma Tabela 21 da página anterior, é possível perceber 

que as economias selecionadas para representar a Europa neste trabalho 

possuem baixas taxas de desemprego. A média durante todo o período 

analisado é de 6,2%, taxa menor que a melhor taxa brasileira, apresentada em 

2010, de 6,7%. Outra constatação que pode ser feita é que a crise do subprime 
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não afetou o mercado de trabalho dessas economias: a média dos anos 

2009/10, de 6,5%, não destoa muito da média do período todo, de 6,2%.  

Comparando a taxa de desemprego brasileira com a europeia, em 2010 elas 

são quase idênticas. No mesmo ano, o Brasil inclusive supera a taxa de 

algumas dessas economias, como por exemplo: a Finlândia, a França, a 

Alemanha, a Suécia e Reino Unido, que apresentaram taxas de desemprego 

de 8,4%, 9,3%, 7,1%, 8,6% e 7,9%, respectivamente, contra uma taxa de 6,7% 

do Brasil. 

 Para concluir a comparação internacional das taxas de desemprego, 

serão analisadas as economias do Pacífico. Todos os países dessa seleção 

apresentam médias menores de desemprego que o Brasil no período entre 

2002/10. A Indonésia, Coreia, Malásia, Tailândia e Vietnam não tiveram 

aumentos significativos nas suas taxas de desemprego durante o biênio da 

crise do subprime - nos anos de 2009/10 - e a média dessas economias ficou 

em 4,5% no período entre 2002/10. As outras economias, como a Austrália, 

Canadá, Japão e Estados Unidos, tiveram seus mercados de trabalho afetados 

pela crise, e a taxa média de 5,5% entre 2002/08 subiu para 7,0% em 2009/10. 

Destaque para as taxas de desemprego canadenses e norte-americanas no 

ano de 2009, de 8,3% e 9,3%, respectivamente, e no ano de 2010, quando 

ficaram na faixa dos 8,0% e 9,6%. Nos dois anos, o Brasil apresentou taxas 

menores, de 8,1% e 6,7%. 

 Com os dados apresentados até aqui nesta seção, percebe-se que a 

taxa de desemprego brasileira teve uma redução significativa no período – 

saindo de 11,7% em 2002 para 6,7% em 2010 - assim como as taxas das 

economias da América Latina, região que apresentou uma trajetória muito 

semelhante – saindo de 12,6% para 7,6% no mesmo período. 

 Apesar de não ser possível afirmar que os gastos públicos em 

investimento em infraestrutura no Brasil tenham resultado na diminuição do 

desemprego, dada a sua importância sinalizadora ao investimento privado e 

por seu efeito multiplicador sobre a economia, esses gastos certamente 

contribuíram com o crescimento - promovido pelas importações chinesas de 

commodities. E esse crescimento ajudou a melhorar a taxa de desemprego. 
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 Além da taxa de desemprego em queda no período, foco principal desta 

seção, vale destacar outros dois pontos importantes verificados no mercado de 

trabalho brasileiro nesse período: a valorização do salário mínimo e o aumento 

do emprego formal. 

 

 Com auxílio da Tabela 22 acima, observa-se que o salário mínimo 

aumentou 155% no período analisado - saindo de R$ 200,00 em 2002 para R$ 

510,00 em 2010. A mesma tabela mostra a evolução dos empregos formais na 

economia brasileira – saindo de 22,6 milhões em 2003 para 38,6 milhões em 

2012 – o que representa um aumento de 70,8%. Com a introdução desses dois 

pontos, constata-se uma evolução não só quantitativa - representada pela 

diminuição da taxa de desemprego – mas também para uma melhora 

qualitativa sobre o emprego na economia brasileira. Parece razoável admitir 

que o ciclo de investimentos em infraestrutura, aumento da taxa de 

investimento total e crescimento econômico tende a favorecer o 

desenvolvimento do mercado de trabalho. 

O foco ao longo das quatro seções foi o de analisar como os 

investimentos feitos pelo Governo e que funcionaram como um gatilho para o 

investimento privado - realizados entre 2002/10 - impactaram as taxas de 

investimento total, crescimento, investimento direto estrangeiro direto e de 

desemprego. Depois da extensa apresentação de dados mostrando a evolução 

brasileira e fazendo comparativos internacionais com outros países,  as 

políticas econômicas adotadas no Brasil, amparado pelas estatísticas, apontam 

para avanços internos importantes no Brasil, e ao mesmo tempo uma 

necessidade de promover mais investimentos em infraestrutura para alcançar o 

nível de países mais desenvolvidos. 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Salário mínimo 200,00 240,00 260,00 300,00 350,00 380,00 415,00 465,00 510,00

Empregos formais n/d 22,6     24,0     23,8     26,1     28,5     30,6     32,0     34,8     

FONTE: Ipeadata (2014)

TABELA 22 - Evolução qualitativa do emprego

(salário mínimo em R$ e empregos formais em milhões de vagas)
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CONCLUSÃO 

 

No período de 2002 até 2010, o Estado orientou a sua política 

econômica para a realização de investimentos nos setores de infraestrutura, 

buscando desta forma estimular o investimento privado e o crescimento da 

economia brasileira. Depois de quase duas décadas de pouco investimento 

nesses setores, nos anos 1980 e 1990, gargalos nos serviços de infraestrutura 

começaram a ser apontados como barreiras ao crescimento. Ciente dessa 

realidade, uma mudança de política começou a ser notada já a partir de 2002, 

mas foi a partir de 2007 que os investimentos orientados para ampliação dos 

serviços de infraestrutura realmente saltaram, com a introdução do PAC. 

No período entre 2002 e 2010, o setor privado também colaborou para o 

aumento da taxa de investimento no país, aumentando seus investimentos 

tanto em projetos de infraestrutura, quanto em outros segmentos da economia. 

Essa realidade, diferente das duas décadas anteriores, foi fruto da sinalização 

do Estado de que haveria investimento durante a próxima década. As 

expectativas dos empresários foram positivamente afetadas nesse contexto, 

abrindo espaço para a criação de um ambiente propício ao investimento e ao 

crescimento econômico.  

 A conjuntura internacional entre 2002 e 2010 deve ser considerada 

como um fator importante para o crescimento verificado na economia brasileira, 

principalmente levando em consideração o impacto que a demanda chinesa 

provocou sobre os preços de commodities, o segmento de mercado onde os 

produtos brasileiros mais se destacaram na economia internacional. Conforme 

destaca a teoria econômica, investimentos em infraestrutura, principalmente de 

transportes, tendem a aumentar a competitividade das empresas exportadoras. 

Nesse contexto, os investimentos realizados visando a melhoria dos serviços 

de transporte - nos modais rodoviário, ferroviário e nos portos marítimos - 

ajudaram a potencializar o momento próspero da economia internacional. O 

país se encontrou, sem dúvidas, mais preparado para o aumento da demanda 

por produtos de exportação do que em épocas anteriores, e os serviços de 

infraestrutura não foram gargalos. 
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 Embora seja difícil, para não dizer impossível, medir empiricamente os 

efeitos dos investimentos em infraestrutura sobre a economia, a teoria 

econômica defende que esses investimentos tendem a estimular o aumento da 

taxa de investimento global da economia, a promover o crescimento 

econômico, a estimular o ingresso de capital produtivo internacional na 

economia doméstica e a diminuir a taxa de desemprego. No Brasil, nesse 

período, esses efeitos foram todos confirmados. Conforme mencionado, é 

impossível separar os efeitos desses investimentos, dos efeitos provocados 

pela conjuntura econômica internacional favorável - mas o comportamento 

observado das variáveis econômicas mencionadas convergiu com a teoria 

econômica. Se o contexto da economia internacional fosse outro, talvez não 

fosse possível apontar para essa convergência.  

 Cabe destacar que esse período histórico de bom desempenho 

econômico - entre 2002 e 2010 - pode não ter existido, não fosse a 

reorientação da política econômica colocada em prática pelo Estado brasileiro 

a partir de 2002. Historicamente, a iniciativa privada não é protagonista na 

realização de investimentos em infraestrutura no Brasil, e isso foi confirmado 

nas décadas de 1980 e 1990, quando houve uma tentativa frustrada de 

transferir essa responsabilidade para o setor privado. Nesse sentido, a 

readequação da política de investimento, recolocando o Estado no centro da 

estratégia de desenvolvimento, foi um sucesso. 
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 FONTE: Ministério dos Transportes - PNLT 2011

ANEXO A - Investimentos considerados para os projetos de portfólio - em R$ milhões
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    FONTE: Ministério dos Transportes - PNLT 2011

ANEXO B - Cronograma de investimentos do portfólio prioritário - em R$ mi l
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     FONTE: IPEA (2010)

ANEXO C - Investimento público e privado em infraestrutura rodoviária - em R$ milhões
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FONTE: IPEA (2010)

ANEXO E - Volume exportado por meio de portos por região
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País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Argentina 10,8 14,1 18,6 20,8 23,0 24,1 25,1 21,2 24,4

BolÍvia 16,3 13,2 11,0 14,3 13,9 15,2 17,6 17,0 17,0

Brasil 16,2 15,8 17,1 16,2 16,8 18,3 20,7 17,8 20,2

Chile 22,0 21,9 20,3 22,0 20,7 20,6 25,9 20,3 22,4

Colômbia 17,3 18,7 19,4 20,2 22,4 23,0 23,5 22,4 22,1

Equador 23,7 19,6 20,2 21,6 22,5 22,7 26,4 25,6 28,0

Paraguai 15,1 17,0 16,6 17,0 17,1 15,8 16,4 13,8 16,2

Peru 18,4 18,4 17,9 17,9 20,0 22,8 26,9 20,7 25,2

Uruguai 13,1 15,2 17,5 17,7 19,5 19,5 23,2 19,7 18,5

América do Sul 17,0 17,1 17,6 18,6 19,5 20,2 22,8 19,9 21,6

Brasil 16,2 15,8 17,1 16,2 16,8 18,3 20,7 17,8 20,2

China 37,9 41,2 43,3 42,1 43,0 41,7 44,0 48,2 48,2

Índia 24,8 26,8 32,8 34,7 35,7 38,1 34,3 36,5 36,5

Rússia 20,0 20,0 20,3 19,5 21,1 25,4 24,1 17,1 21,7

África do Sul 15,9 16,7 18,1 18,0 19,7 21,2 22,7 19,5 19,1

BRICS 22,9 24,1 26,3 26,1 27,2 29,0 29,2 27,8 29,1

Grécia 22,3 24,5 22,5 21,4 24,6 26,7 24,0 18,6 17,5

Irlanda 22,2 23,4 24,8 27,3 28,2 26,1 21,8 15,2 11,8

Itália 21,3 20,9 21,0 20,9 21,8 22,1 21,6 18,9 20,1

Portugal 25,7 23,5 24,0 23,5 23,1 22,8 23,2 20,2 20,2

Espanha 26,6 27,4 28,3 29,5 30,9 31,0 29,1 23,9 22,8

PIGS 23,6 23,9 24,1 24,5 25,7 25,8 23,9 19,3 18,5

Argentina 10,8 14,1 18,6 20,8 23,0 24,1 25,1 21,2 24,4

Brasil 16,2 15,8 17,1 16,2 16,8 18,3 20,7 17,8 20,2

Chile 22,0 21,9 20,3 22,0 20,7 20,6 25,9 20,3 22,4

México 22,6 21,9 22,7 22,3 23,5 23,4 24,4 22,9 22,0

Turquia 17,6 17,6 19,4 20,0 22,1 21,1 21,8 14,9 19,5

Integracionistas 17,8 18,2 19,6 20,3 21,2 21,5 23,6 19,4 21,7

China 37,9 41,2 43,3 42,1 43,0 41,7 44,0 48,2 48,2

Índia 24,8 26,8 32,8 34,7 35,7 38,1 34,3 36,5 36,5

Coréia 29,2 29,9 29,9 29,7 29,6 29,4 31,2 26,3 29,5

Tailândia 23,8 25,0 26,8 31,4 28,3 26,4 29,1 21,2 25,9

Independentes 28,9 30,7 33,2 34,5 34,1 33,9 34,7 33,1 35,0

O "Resto" 22,8 23,8 25,7 26,6 26,9 27,0 28,5 25,5 27,6

Finlândia 19,1 19,4 19,9 21,8 21,3 22,9 22,2 18,5 18,4

França 18,6 18,5 19,2 20,0 20,9 22,0 21,9 19,0 19,3

Alemanha 18,1 17,9 17,6 17,3 18,1 19,3 19,3 16,4 17,3

Holanda 19,7 19,3 19,0 19,0 20,0 20,4 20,5 18,4 17,8

Noruega 18,9 18,1 20,3 21,5 23,0 25,8 24,5 22,3 23,3

Suécia 17,4 17,1 17,0 17,7 18,7 20,3 20,2 16,5 18,7

Suíça 21,4 20,7 21,0 21,9 22,7 22,5 22,1 19,3 20,3

Reino Unido 17,4 17,0 17,3 17,1 17,6 18,2 17,1 14,1 15,0

Europa 18,8 18,5 18,9 19,5 20,3 21,4 21,0 18,1 18,8

Austrália 25,2 26,9 27,3 27,9 27,3 28,7 29,1 27,7 27,2

Canadá 20,0 20,6 21,6 22,8 23,8 24,0 24,0 21,8 23,3

Indonésia 21,4 25,6 24,1 25,1 25,4 24,9 27,8 31,0 32,3

Japão 22,5 22,4 22,5 22,5 22,7 22,9 23,0 19,7 19,8

Coréia 29,2 29,9 29,9 29,7 29,6 29,4 31,2 26,3 29,5

Malásia 24,8 22,8 23,1 22,4 22,7 23,4 21,5 17,8 23,3

Tailândia 23,8 25,0 26,8 31,4 28,3 26,4 29,1 21,2 25,9

Estados Unidos 21,6 21,7 22,5 23,2 23,3 22,3 20,8 17,5 18,4

Vietnã 33,2 35,4 33,5 33,8 34,5 39,6 36,5 37,2 35,7

Pacífico 24,6 25,6 25,7 26,5 26,4 26,8 27,0 24,5 26,2

FONTE: FMI (2014)

ANEXO F - Evolução do investimento em relação ao PIB
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País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Argentina -10,9 9,0 8,9 9,2 8,4 8,0 3,1 0,1 9,1

BolÍvia 2,5 2,7 4,2 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1

Brasil 2,7 1,1 5,7 3,2 4,0 6,1 5,2 -0,3 7,5

Chile 2,2 3,4 6,8 6,3 5,8 5,2 3,2 -1,0 5,7

Colômbia 2,5 3,9 5,3 4,7 6,7 6,9 3,5 1,7 4,0

Equador 4,1 2,7 8,2 5,3 4,4 2,2 6,4 0,6 3,5

Paraguai 0,0 4,3 4,1 2,1 4,8 5,4 6,4 -4,0 13,1

Peru 5,3 2,8 5,0 6,3 7,5 8,5 9,1 1,0 8,5

Uruguai -7,1 2,3 4,6 6,8 4,1 6,5 7,2 2,4 8,4

América do Sul 0,1 3,6 5,9 5,4 5,6 5,9 5,6 0,4 7,1

Brasil 2,7 1,1 5,7 3,2 4,0 6,1 5,2 -0,3 7,5

China 9,1 10,0 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4

Índia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Rússia 4,7 7,3 7,2 6,4 8,2 8,5 5,2 -7,8 4,5

África do Sul 3,7 2,9 4,6 5,3 5,6 5,5 3,6 -1,5 3,1

BRICS 5,0 5,3 6,9 6,5 7,6 8,6 5,9 -0,1 6,4

Grécia 3,4 5,9 4,4 2,3 5,5 3,5 -0,2 -3,1 -4,9

Irlanda 5,8 3,0 4,6 5,7 5,5 4,9 -2,6 -6,4 -0,3

Itália 0,5 0,0 1,7 0,9 2,2 1,7 -1,2 -5,5 1,7

Portugal 0,8 -0,9 1,6 0,8 1,4 2,4 0,0 -2,9 1,9

Espanha 2,7 3,1 3,3 3,6 4,1 3,5 0,9 -3,8 -0,2

PIGS 2,6 2,2 3,1 2,6 3,7 3,2 -0,6 -4,3 -0,4

Argentina -10,9 9,0 8,9 9,2 8,4 8,0 3,1 0,1 9,1

Brasil 2,7 1,1 5,7 3,2 4,0 6,1 5,2 -0,3 7,5

Chile 2,2 3,4 6,8 6,3 5,8 5,2 3,2 -1,0 5,7

México 0,1 1,4 4,3 3,0 5,0 3,1 1,4 -4,7 5,1

Turquia 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,7 -4,8 9,2

Integracionistas 0,0 4,0 7,0 6,0 6,0 5,4 2,7 -2,2 7,3

China 9,1 10,0 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4

Índia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Coréia 7,4 2,9 4,9 3,9 5,2 5,5 2,8 0,7 6,5

Tailândia 5,3 7,1 6,3 4,6 5,1 5,0 2,5 -2,3 7,8

Independentes 7,3 6,7 7,1 6,6 7,6 8,2 5,0 2,5 8,2

O "Resto" 2,8 5,0 7,0 6,2 6,6 6,5 3,6 -0,4 7,7

Finlândia 1,7 2,0 3,9 2,8 4,1 5,2 0,7 -8,3 3,0

França 1,1 0,8 2,8 1,6 2,4 2,4 0,2 -2,9 2,0

Alemanha 0,0 -0,4 0,7 0,9 3,9 3,4 0,8 -5,1 3,9

Holanda 0,0 0,3 1,9 2,2 3,8 4,2 2,1 -3,3 1,1

Noruega 1,5 1,0 4,0 2,6 2,3 2,7 0,1 -1,6 0,5

Suécia 2,5 2,3 4,2 3,2 4,3 3,3 -0,6 -5,0 6,6

Suíça 0,2 0,0 2,4 2,7 3,8 3,8 2,2 -1,9 3,0

Reino Unido 2,3 3,9 3,2 3,2 2,8 3,4 -0,8 -5,2 1,7

Europa 1,2 1,2 2,9 2,4 3,4 3,5 0,6 -4,2 2,7

Austrália 3,9 3,0 4,1 3,1 2,7 4,5 2,7 1,5 2,2

Canadá 2,8 1,9 3,1 3,2 2,6 2,0 1,2 -2,7 3,4

Indonésia 4,5 4,8 5,0 5,7 5,5 6,3 6,0 4,6 6,2

Japão 0,3 1,7 2,4 1,3 1,7 2,2 -1,0 -5,5 4,7

Coréia 7,4 2,9 4,9 3,9 5,2 5,5 2,8 0,7 6,5

Malásia 5,4 5,8 6,8 5,0 5,6 6,3 4,8 -1,5 7,4

Tailândia 5,3 7,1 6,3 4,6 5,1 5,0 2,5 -2,3 7,8

Estados Unidos 1,8 2,8 3,8 3,3 2,7 1,8 -0,3 -2,8 2,5

Vietnã 7,1 7,3 7,8 7,5 7,0 7,1 5,7 5,4 6,4

Pacífico 4,3 4,2 4,9 4,2 4,2 4,5 2,7 -0,3 5,2

FONTE: FMI (2014)

ANEXO G - Evolução da taxa de crescimento
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País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Argentina 28.962       33.606       39.409       46.596       54.040       65.425       80.821       65.842       80.971       

BolÍvia 1.710          2.069          2.732          3.395          4.784          5.484          7.488          6.194          8.093          

Brasil 71.078       82.798       109.023     133.460     156.460     182.668     225.922     177.880     232.985     

Chile 22.391       26.405       38.094       47.749       65.633       75.823       74.653       64.054       82.774       

Colômbia 14.509       15.694       19.634       24.689       28.709       34.322       43.416       37.484       45.739       

Equador 6.136          7.329          8.985          11.463       14.196       16.288       21.100       15.786       19.402       

Paraguai 3.403          3.626          4.372          5.084          6.262          7.818          9.994          8.210          11.036       

Peru 9.176          10.803       14.776       19.683       26.457       31.161       34.518       30.526       39.447       

Uruguai 2.806          3.304          4.395          5.279          5.932          6.810          9.171          8.544          10.562       

América do Sul 17.797       20.626       26.824       33.044       40.275       47.311       56.343       46.058       59.001       

Brasil 71.078       82.798       109.023     133.460     156.460     182.668     225.922     177.880     232.985     

China 365.410     485.027     658.305     836.622     1.061.475 1.341.649 1.581.808 1.333.196 1.743.377 

Índia 73.453       90.838       126.648     160.838     199.974     253.078     288.902     273.752     375.353     

Rússia 121.649     151.698     203.415     268.952     333.908     392.044     520.004     341.584     445.513     

África do Sul 36.578       46.900       57.890       67.644       78.318       90.077       98.005       77.557       103.666     

BRICS 133.634     171.452     231.056     293.503     366.027     451.903     542.928     440.794     580.179     

Grécia 31.848       39.938       52.727       55.721       60.589       72.659       82.427       61.839       65.445       

Irlanda 115.406     132.248     155.456     164.809     176.514     208.570     219.989     203.334     209.007     

Itália 312.200     369.763     437.176     462.168     517.320     613.722     656.575     501.331     546.337     

Portugal 36.512       44.730       51.995       53.063       62.364       74.590       81.740       65.619       71.664       

Espanha 187.540     232.600     270.934     290.239     325.074     387.786     422.188     348.190     378.885     

PIGS 136.701     163.856     193.658     205.200     228.372     271.465     292.584     236.063     254.268     

Argentina 28.962       33.606       39.409       46.596       54.040       65.425       80.821       65.842       80.971       

Brasil 71.078       82.798       109.023     133.460     156.460     182.668     225.922     177.880     232.985     

Chile 22.391       26.405       38.094       47.749       65.633       75.823       74.653       64.054       82.774       

México 173.989     177.580     202.070     230.169     266.391     289.444     306.621     244.245     314.139     

Turquia 58.639       69.675       92.361       105.557     120.355     144.466     174.608     143.292     155.074     

Integracionistas 71.012       78.013       96.191       112.706     132.576     151.565     172.525     139.063     173.189     

China 365.410     485.027     658.305     836.622     1.061.475 1.341.649 1.581.808 1.333.196 1.743.377 

Índia 73.453       90.838       126.648     160.838     199.974     253.078     288.902     273.752     375.353     

Coréia 187.742     222.545     292.911     330.600     376.048     439.917     500.721     428.868     540.896     

Tailândia 81.448       93.687       114.062     129.738     152.514     181.341     208.371     180.251     227.336     

Independentes 177.013     223.024     297.982     364.450     447.503     553.996     644.951     554.017     721.740     

O "Resto" 118.123     142.462     185.876     224.592     272.543     330.423     382.492     323.487     416.989     

Finlândia 54.786       63.568       75.365       81.759       94.604       112.755     127.378     89.397       95.514       

França 399.374     464.381     537.428     563.188     609.571     693.537     763.137     612.193     654.958     

Alemanha 715.763     865.779     1.051.002 1.142.951 1.321.147 1.567.686 1.744.887 1.400.430 1.574.198 

Holanda 280.868     339.163     404.923     444.527     493.608     580.629     664.214     546.022     611.509     

Noruega 78.939       90.697       108.690     134.064     154.282     173.601     212.250     151.689     170.407     

Suécia 111.354     136.970     166.407     179.477     203.956     239.906     260.235     194.602     229.128     

Suíça 124.043     143.571     168.571     183.072     205.917     244.932     284.521     256.603     284.157     

Reino Unido 419.657     478.500     559.927     617.898     713.145     761.380     790.045     626.513     691.105     

Europa 273.098     322.828     384.039     418.367     474.529     546.803     605.833     484.681     538.872     

Austrália 81.500       88.243       104.240     125.269     146.423     169.724     208.377     208.704     222.096     

Canadá 303.441     328.645     381.523     430.280     464.743     500.338     531.694     389.895     469.064     

Indonésia 63.957       71.553       82.744       97.388       113.143     127.226     152.095     130.358     174.323     

Japão 447.955     510.877     615.047     654.356     704.556     773.111     858.847     639.245     833.705     

Coréia 187.742     222.545     292.911     330.600     376.048     439.917     500.721     428.868     540.896     

Malásia 109.221     117.854     143.928     162.047     182.518     205.492     229.832     184.892     230.989     

Tailândia 81.448       93.687       114.062     129.738     152.514     181.341     208.371     180.251     227.336     

Estados Unidos 1.004.700 1.043.400 1.183.100 1.310.400 1.478.500 1.665.700 1.843.100 1.583.800 1.843.500 

Vietnã 19.194       22.416       27.135       36.712       44.945       54.591       69.725       66.759       83.474       

Pacífico 255.462     277.691     327.188     364.088     407.043     457.493     511.418     423.641     513.931     

FONTE: Banco Mundial (2014)

ANEXO H - Evolução do volume exportado - em US$ milhões
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País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Argentina 5.265      5.537      6.473      9.726      4.017      7.846      10.720    14.941    10.263    

BolÍvia 239-          281          366          512          423          622          859          1.060      1.750      

Brasil 15.460    19.378    44.579    50.716    31.481    53.345    71.539    76.111    80.843    

Chile 6.984      7.298      12.534    15.150    12.887    15.725    23.444    28.542    20.258    

Colômbia 10.252    6.656      9.487      10.158    7.137      6.746      13.405    15.529    16.772    

Equador 493          271          194          1.006      321          167          641          591          703          

Paraguai 7              188          105          261          49            344          448          498          346          

Peru 2.579      3.467      5.491      6.924      6.431      8.455      8.233      12.244    10.172    

Uruguai 827          1.508      1.359      2.142      1.603      2.191      2.690      2.723      2.832      

América do Sul 4.625      4.954      8.954      10.733    7.150      10.604    14.664    16.915    15.993    

Brasil 15.460    19.378    44.579    50.716    31.481    53.345    71.539    76.111    80.843    

China 111.210 133.273 169.390 186.798 167.071 272.987 331.592 295.626 347.849 

Índia 7.269      20.029    25.228    43.406    35.581    27.397    36.499    23.996    28.153    

Rússia 15.508    37.595    55.874    74.783    36.583    43.168    55.084    50.588    70.654    

África do Sul 6.522      623          6.587      9.885      7.624      3.693      4.139      4.626      8.118      

BRICS 31.194    42.180    60.332    73.118    55.668    80.118    99.770    90.189    107.123 

Grécia 690          5.409      1.958      5.733      2.763      534          1.092      1.663      2.695      

Irlanda 47.028    22.081    59.941    23.259    53.935    37.764    23.665    40.962    49.960    

Itália 19.637    39.007    40.043    24.910-    40.354    5.288-      28.003    6.683      13.126    

Portugal 4.428      12.642    5.984      7.519      5.319      6.187      11.878    13.377    7.882      

Espanha 30.531    41.429    83.393    77.884    19.427    45.382    34.098    33.232    44.917    

PIGS 20.463    24.114    38.264    17.897    24.360    16.916    19.747    19.183    23.716    

Argentina 5.265      5.537      6.473      9.726      4.017      7.846      10.720    14.941    10.263    

Brasil 15.460    19.378    44.579    50.716    31.481    53.345    71.539    76.111    80.843    

Chile 6.984      7.298      12.534    15.150    12.887    15.725    23.444    28.542    20.258    

México 24.680    20.863    32.253    28.313    17.331    23.353    23.354    17.628    38.286    

Turquia 10.031    20.185    22.047    19.762    8.629      9.058      16.171    13.224    12.868    

Integracionistas 12.484    14.652    23.577    24.733    14.869    21.865    29.046    30.089    32.504    

China 111.210 133.273 169.390 186.798 167.071 272.987 331.592 295.626 347.849 

Índia 7.269      20.029    25.228    43.406    35.581    27.397    36.499    23.996    28.153    

Coréia 13.643    9.162      8.827      11.188    9.022      9.497      9.773      9.496      12.221    

Tailândia 8.055      9.455      11.327    8.538      4.854      9.104      3.868      10.692    12.650    

Independentes 35.045    42.980    53.693    62.482    54.132    79.746    95.433    84.952    100.218 

O "Resto" 22.511    27.242    36.962    41.511    32.319    47.590    58.551    54.473    62.599    

Finlândia 10.876    4.632      21.985    19.403    8.827-      12.226    6.008-      4.937      5.297-      

França 88.784    88.654    93.071    64.106    26.875    39.036    40.832    30.885    6.480      

Alemanha 41.851    55.545    28.860    16.531    37.770    35.260    44.678    34.707    32.627    

Holanda 44.361    20.145    127.115 11.331    34.271    7.665-      21.456    4.736      32.110    

Noruega 10.530    12.111    25.453    23.902    7.482      20.399    14.325    26.251    2.493-      

Suécia 20.303    22.666    44.410    41.491    9.091      2.287      6.516      4.771      5.119-      

Suíça 2.665      53.761    48.688    2.991      47.659    24.236    22.113    18.773    8.179-      

Reino Unido 253.654 215.059 240.540 261.535 4.059      61.326    36.244    66.827    48.314    

Europa 59.128    59.071    78.765    55.161    19.798    23.388    22.520    23.986    12.306    

Austrália 25.093-    30.551    44.440    45.160    28.683    36.193    65.432    55.673    49.396    

Canadá 25.901    60.294    119.940 62.162    23.804    28.596    40.132    43.085    67.581    

Indonésia 8.336      4.914      6.928      9.318      4.877      13.771    19.241    19.618    18.444    

Japão 4.324      4.623-      22.913    29.361    15.481    1.082      79            2.525      3.715      

Coréia 13.643    9.162      8.827      11.188    9.022      9.497      9.773      9.496      12.221    

Malásia 3.925      7.691      9.071      7.573      115          10.886    15.119    9.734      11.583    

Tailândia 8.055      9.455      11.327    8.538      4.854      9.104      3.868      10.692    12.650    

Estados Unidos 138.327 294.288 340.065 332.734 153.788 259.344 252.536 203.790 235.867 

Vietnã 1.954      2.400      6.700      9.579      7.600      8.000      7.430      8.368      8.900      

Pacífico 19.930    46.015    63.357    57.290    27.581    41.830    45.957    40.331    46.706    

FONTE: Banco Mundial (2014)

ANEXO I - Evolução do investimento direto estrangeiro - em US$ milhões
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País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Argentina 22,5      17,3      13,6      11,6      10,2      8,5        7,9        8,7        7,8        

BolÍvia 8,7        8,7        9,3        8,2        8,0        7,7        6,7        6,8        6,5        

Brasil 11,7      12,3      11,5      9,8        10,0      9,3        7,9        8,1        6,7        

Chile 9,8        9,5        10,0      9,3        8,0        7,0        7,8        10,8      8,2        

Colômbia 15,6      14,1      13,7      11,8      12,0      11,2      11,3      12,0      11,8      

Equador 8,6        9,8        11,0      10,7      10,1      8,8        6,9        8,5        7,6        

Paraguai 10,8      8,1        7,3        5,8        6,7        5,6        5,7        6,4        5,7        

Peru 9,4        9,4        9,4        9,6        8,5        8,4        8,4        8,4        7,9        

Uruguai 16,7      17,1      13,3      12,1      10,9      9,2        7,6        7,3        6,7        

América do Sul 12,6      11,8      11,0      9,9        9,4        8,4        7,8        8,6        7,6        

Brasil 11,7      12,3      11,5      9,8        10,0      9,3        7,9        8,1        6,7        

China 4,0        4,3        4,2        4,2        4,1        4,0        4,2        4,3        4,1        

Índia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Rússia 8,0        8,6        8,2        7,6        7,2        6,1        6,3        8,4        7,3        

África do Sul 28,2      28,0      25,5      25,0      23,9      23,3      22,5      23,7      24,9      

BRICS 13,0      13,3      12,3      11,7      11,3      10,7      10,2      11,1      10,8      

Grécia 10,3      9,7        10,5      9,9        8,9        8,3        7,7        9,5        12,5      

Irlanda 4,4        4,6        4,5        4,4        4,5        4,7        6,4        12,0      13,9      

Itália 8,6        8,5        8,0        7,7        6,8        6,1        6,8        7,8        8,4        

Portugal 5,1        6,3        6,7        7,6        7,7        8,0        7,6        9,5        10,8      

Espanha 11,5      11,5      11,0      9,2        8,5        8,3        11,3      18,0      20,1      

PIGS 8,0        8,1        8,1        7,7        7,3        7,1        7,9        11,4      13,1      

Argentina 22,5      17,3      13,6      11,6      10,2      8,5        7,9        8,7        7,8        

Brasil 11,7      12,3      11,5      9,8        10,0      9,3        7,9        8,1        6,7        

Chile 9,8        9,5        10,0      9,3        8,0        7,0        7,8        10,8      8,2        

México 3,0        3,4        3,9        3,6        3,6        3,7        4,0        5,5        5,4        

Turquia 10,4      10,5      10,8      10,6      10,2      10,3      11,0      14,0      11,9      

Integracionistas 11,5      10,6      10,0      9,0        8,4        7,8        7,7        9,4        8,0        

China 4,0        4,3        4,2        4,2        4,1        4,0        4,2        4,3        4,1        

Índia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Coréia 3,3        3,6        3,7        3,7        3,5        3,3        3,2        3,7        3,7        

Tailândia 1,4        1,5        1,5        1,9        1,5        1,4        1,4        1,5        1,1        

Independentes 2,9        3,1        3,1        3,3        3,0        2,9        2,9        3,2        3,0        

O "Resto" 8,2        7,8        7,4        6,8        6,4        5,9        5,9        7,1        6,1        

Finlândia 9,1        9,0        8,8        8,4        7,7        6,9        6,4        8,2        8,4        

França 8,6        8,6        8,9        8,9        8,9        8,0        7,5        9,1        9,3        

Alemanha 8,7        9,8        10,5      11,3      10,2      8,7        7,5        7,8        7,1        

Holanda 3,1        4,2        5,1        5,3        4,4        3,6        3,1        3,7        4,5        

Noruega 3,9        4,5        4,5        4,6        3,4        2,5        2,6        3,2        3,6        

Suécia 6,0        6,6        7,4        7,6        7,0        6,1        6,2        8,3        8,6        

Suíça 2,5        3,7        3,9        3,8        3,3        2,8        2,6        3,7        3,5        

Reino Unido 5,2        5,0        4,8        4,9        5,5        5,4        5,7        7,7        7,9        

Europa 5,9        6,4        6,7        6,8        6,3        5,5        5,2        6,5        6,6        

Austrália 6,4        5,9        5,4        5,1        4,8        4,4        4,2        5,6        5,2        

Canadá 7,7        7,6        7,2        6,8        6,3        6,1        6,2        8,3        8,0        

Indonésia 9,1        9,5        9,9        11,2      10,3      9,1        8,4        7,9        7,1        

Japão 5,4        5,2        4,7        4,4        4,1        3,8        4,0        5,1        5,0        

Coréia 3,3        3,6        3,7        3,7        3,5        3,3        3,2        3,7        3,7        

Malásia 3,5        3,6        3,6        3,6        3,3        3,2        3,3        3,7        3,3        

Tailândia 1,4        1,5        1,5        1,9        1,5        1,4        1,4        1,5        1,1        

Estados Unidos 5,8        6,0        5,5        5,1        4,6        4,6        5,8        9,3        9,6        

Vietnã 6,0        5,8        5,6        5,3        4,8        4,6        4,7        4,6        4,3        

Pacífico 5,4        5,4        5,2        5,2        4,8        4,5        4,6        5,5        5,3        

FONTE: FMI (2014)

ANEXO J - Evolução da taxa de desemprego


