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Depois da divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) e da Formação Bruta de 
Capital Fixo no primeiro trimestre, com crescimento de 0,8% e recuo de 2,1% 
em relação ao mesmo trimestre de 2011, respectivamente, uma onda de 
pessimismo atingiu as avaliações da economia brasileira. 
 
Para alguns analistas, só a ampliação dos investimentos fará o Brasil voltar a 
crescer. Ninguém discordaria da necessidade de o Brasil ampliar seus 
investimentos, não somente na atual conjuntura de crise, mas em qualquer 
momento econômico. São evidentes as nossas lacunas na infraestrutura, assim 
como é evidente a necessidade de as empresas brasileiras aumentarem 
investimentos para se tornarem mais competitivas. Ademais, a elevação dos 
investimentos é condição básica para o país continuar a crescer sem criar 
inflação de demanda. No entanto, não é fácil elevar os investimentos quando o 
ritmo de crescimento do mercado interno é baixo e a economia mundial se 
encontra estagnada. 
 
A redução dos juros básicos, a diminuição dos spreads iniciada pelos bancos 
públicos e seguida pelos bancos privados, e a garantia de funding para o 
BNDES são condições necessárias para a retomada dos investimentos, mas 
podem não ser suficientes, considerando a incerteza vigente. Por essa razão, 
há uma unanimidade em defesa dos investimentos públicos. No entanto, muitos 
defendem que a ampliação desses investimentos ocorra em detrimento dos 
gastos com custeio. Será essa a resposta? 
 
Do ponto de vista macroeconômico, o crescimento do investimento em 
substituição ao aumento do custeio não teria necessariamente efeito direto 
sobre incremento de demanda agregada, ou seja, não contribuiria para a 
ampliação da renda. Já o efeito indireto, ou o efeito-multiplicador da medida, 
variaria de acordo com os setores envolvidos nos diferentes tipos de gastos, as 
características das cadeias de insumo mais afetadas e, em especial, o padrão 
de remuneração de seus empregados. 
 
Se, contudo, o efeito multiplicador, a partir do gasto de custeio ou de 
investimento, for idêntico entre si, optar por uma forma ou outra de gasto não 
fará diferença para a geração de renda. Concluindo, é preciso que o governo 
gaste mais, seja em custeio, seja em investimento, para estimular a demanda e 
criar mercados para encorajar o investimento privado. 
 
Claro que a maior disponibilidade de infraestrutura poderia induzir investimentos 
privados, especialmente aqueles represados por gargalos setoriais. 
 
No entanto, mesmo diante da situação de investimentos privados represados 
pela falta de investimentos públicos, é muito provável que, nas circunstâncias 
atuais, sérias dúvidas habitem os pensamentos dos empresários. Considerando 



a expectativa de queda das demandas externa e interna, haveria mercado para 
os produtos ou serviços gerados pelos novos investimentos? Provavelmente, 
enquanto as perspectivas de aumento da demanda não se afirmarem, tais 
investimentos sequer irão para o papel. 
 
Admitindo-se, logicamente, que o governo deva ampliar seus gastos para 
aumentar a demanda agregada, seria melhor optar pelo aumento dos gastos 
em custeio ou em investimento? Depende da velocidade que se pretenda no 
incremento da demanda. A decisão de aumentar os investimentos, na 
conjuntura atual, pode ser bastante ineficiente se o objetivo for induzir, 
imediatamente, o crescimento dos mercados e, por conseguinte, melhorar as 
expectativas empresariais para a produção e o investimento. 
 
 
Como se sabe, aumentar os gastos com investimentos é bem mais complexo 
do que aumentar o custeio. Entre a decisão de investir e a execução dos gastos 
decorre algum tempo para a elaboração de projetos e para a realização das 
licitações. Já gastos com o programa Bolsa Família, com aquisição de bens e 
serviços de saúde ou com aumento de salários dos funcionários públicos 
podem ser realizados mais rapidamente. Os efeitos dessas despesas sobre a 
demanda poderão ser sentidos logo depois da decisão de se gastar, 
melhorando rapidamente as expectativas sobre o crescimento futuro da 
demanda agregada. 
 
Observa-se, ainda, que um programa ousado de combate à crise pode e deve 
combinar o gasto de custeio com o gasto de investimento, em uma sequência 
temporal, de forma a garantir que o ataque à crise se associe ao 
desenvolvimento. Partindo do princípio de que o ânimo empresarial esteja 
afetado pelo enfraquecimento das demandas interna e externa, o aumento 
imediato dos gastos de custeio seria remédio eficaz para sustentar a renda e o 
crescimento dos mercados. A manutenção da taxa de câmbio mais 
desvalorizada, como se verifica atualmente, contribui para que os impactos 
dessas medidas recaiam sobre a demanda por bens e serviços produzidos 
localmente. 
 
O importante é que a ampliação do custeio ocorra e se mantenha até que haja 
condição de aceleração dos investimentos públicos. Para tanto, medidas de 
gestão combinadas com novos planos de investimento seriam muito bem-
vindas, intensificando o que já se faz no Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), I e II. A explicitação da evolução desses investimentos 
poderia funcionar para fortalecer a demanda agregada e contribuir para a 
estabilização do horizonte de expectativas que fundamentam o investimento 
privado. 
 
A ampliação dos investimentos nas circunstâncias atuais é, de fato, o grande 
desafio, mas depende da capacidade de sustentação da renda. O Brasil está 
preparado para o desafio. As contas públicas dão bom fôlego para enfrentar o 
atual momento, os juros estão em níveis historicamente baixos, o sistema de 
bancos públicos está pronto para ampliar, se necessário, sua escala de 
atuação, puxando os bancos privados, e a prática de planejamento já está mais 
assimilada pelo aparelho de Estado. Agora, é combinar aumento do gasto em 
custeio e investimento e pisar no acelerador. 
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