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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo analisar algumas relações básicas entre rentabili-
dade, investimento e produtividade na indústria de transformação brasileira nos 
anos 2000-2009. 

Há uma procedente sensação de pessimismo com o futuro da indústria do 
Brasil: entre 2000 e 2013 o produto interno bruto (PIB) cresceu 58% e a indús-
tria de transformação apenas 35%, apesar da crescente e elevada utilização de sua 
capacidade instalada. Enquanto isso, a balança comercial do setor industrial, que 
a partir de 2002 começava a apresentar clara melhora, sendo superavitária nesse 
ano e tendo crescido tal superávit até um valor máximo de US$ 31,1 bilhões em 
2005, registrou seu maior déficit em 2013, no valor de US$ 59,7 bilhões. Essa 
piora na balança comercial do setor industrial notada a partir de 2006 deu-se com 
algumas importantes exceções, como automotiva e alguns setores processadores 
de recursos naturais (como alimentos e celulose), e o desempenho em termos de 
produção, investimento, produtividade e comércio externo tem sido decepcionante. 

Algumas explicações para tal fenômeno se repetem nas análises de grande parte 
dos economistas brasileiros. O mau desempenho dever-se-ia, em primeiro lugar, 
à baixa rentabilidade provocada pela taxa de câmbio apreciada, somada ao fato 
de que a produtividade industrial evoluiu de forma desfavorável,1 assim como ao 
fato de que a competitividade sistêmica (genericamente chamada de “custo Brasil”)  
é ruim, relativamente à dos países competidores. Segundo, e complementarmente,  
 
 
 
 
 

1. Squeff (2012) e Bonelli e Pessoa (2012) mostraram queda na produtividade com base nas Contas Nacionais, mas 
estes últimos usam também dados da PIA-IBGE, mostrando que, com estes dados, chegou a haver (pequeno) aumento. 
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argumenta-se que é difícil resistir à forma avassaladora com que a engrenagem 
sino-asiática de aumento de produtividade com baixos salários vem castigando a 
indústria no Ocidente; ainda mais, adicionariam alguns, em condições em que a 
política industrial não tem tido o peso suficiente para compensar a existência de um 
câmbio em nível apreciado, a despeito do processo de desvalorização iniciado no 
segundo semestre de 2011, que resgatou o nível de câmbio real para manufaturas 
registrado ao final de 2004.

Ocorre, porém, que esse tipo de argumentação não tem sido acompanhado 
de estudos que o detalhem e o corroborem naquilo que é crucial para o correto 
entendimento da problemática levantada: rentabilidade, investimento, produti-
vidade, e a relação entre essas variáveis.  

De fato, pouco se pesquisa no Brasil o processo de formação de capital fixo 
e seus determinantes fundamentais, quais sejam, o grau de utilização da capaci-
dade já instalada e a expectativa de rentabilidade futura, que depende do que os 
empresários esperam sobre a evolução futura da demanda e se as margens de lucro 
realizadas nos novos projetos serão adequadas. 

Este estudo busca dar uma contribuição ao entendimento da dinâmica do 
investimento produtivo na indústria de transformação. Produtividade é aqui 
tomada como resultado do investimento, e este, por sua vez, é entendido como 
dependente do crescimento da demanda que se relaciona com a rentabilidade, 
como mencionado no parágrafo anterior. Em forma simples, o esquema analítico 
do roteiro de causalidade pode ser assim resumido:

Variação no valor das vendas recentes e das esperadas a médio e longo prazo →  
Variação da capacidade ocupada e da rentabilidade, atual e esperada → Variação 

do Investimento → Variação da Produtividade

No caso do investimento há, felizmente, alguns trabalhos que representam 
exceções ao vazio de conhecimento no Brasil.2 Este estudo procura ir algo além, 
adicionando um elemento eventualmente mencionado, mas não estudado nos 
trabalhos citados, ou seja, a questão da rentabilidade. Para essa variável há um 
único estudo: Pinto (2010), que apurou a rentabilidade para os grupos econômicos 
industriais entre 1996 e 2007 com base em dados da Gazeta Mercantil. 

2. CNI/Cepal, 1997 e 2001, Bielschowsky (2002); Torres, Puga e Meireles (2010); BNDES, série Visões do Desenvolvi-
mento (vários números), Kupfer e Laplane (2010), Sarti e Hiratuka (2010) Bielschowsky, Squeff e Vasconcelos (2014). 
Há maior número de trabalhos sobre investimento agregado, como apontam Santos e Pires (2009) e Luporini e Alves 
(2010), que identificam mais de vinte estudos nesta linha. Para uma discussão recente que dialoga com este estudo, 
ler Santos et al. (2014).
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No âmbito deste estudo foi pesquisada e sistematizada uma nova base de 
dados, ou seja, a da Revista Exame, sobre rentabilidade das 453 maiores empresas 
industriais (com a exceção dos sub-ramos petróleo e gás, refino de petróleo e coque 
e álcool) no país, em termos de vendas, que disponibilizaram os dados de lucro 
líquido e patrimônio líquido, no período 1996-2012.3 A representatividade desta 
amostra em relação ao total da indústria de transformação no período analisado 
foi de 57% em média.

Este texto tem três seções, além da introdução. A próxima é sobre rentabilidade 
das grandes empresas da indústria de transformação brasileira. A sessão 3 define 
o problema da indústria brasileira do ponto de vista da “tríade” rentabilidade/
investimento/produtividade, enunciando-o com base em números agregados e 
desagregados, e realiza um exercício de correlação entre, por um lado, rentabili-
dade e investimento e, por outro, entre investimento e produtividade. Na sessão 
4, alinhavam-se algumas ideias a título de conclusão.

2 RENTABILIDADE DAS GRANDES EMPRESAS DA INDÚSTRIA DE  
TRANSFORMAÇÃO

Os resultados apresentados no gráfico 1 mostram, em sintonia com Pinto (2010), 
e em flagrante contraposição ao que se tem imaginado devido à apreciação 
cambial posterior a 2005, que as 453 maiores empresas da indústria brasileira 
foram, em média, muito rentáveis, ao longo de quase toda a década dos anos 
2000 (14,3% em média anual entre 2000 e 2012), com a exceção do anos 2001 
(5,9%) e 2002 (0,2%). A rentabilidade sobre o patrimônio líquido foi ainda 
maior entre 2003 e 2012 (16,5%). Isso significa que, nesses últimos 10 anos, as 
empresas industriais obtiveram um lucro líquido total de 1,64 vezes o valor do 
patrimônio líquido total.  

3. A descrição detalhada por nome, por classificação dos setores de atividades, por subgrupo (agroindústria, bens 
de consumo não duráveis e duráveis e bens intermediários e de capital) e por grupo (recursos naturais, consumo de 
massa e bens de capital e intermediário) das 453 maiores empresas industriais da amostra será realizada no apêndice 
metodológico e estatístico. Além disso, apresenta-se a evolução da representatividade da amostra em relação ao total 
da indústria de transformação no período. 
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GRÁFICO 1 
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (%) das empresas industriais (com a exce-
ção dos sub-ramos petróleo e gás, refino de petróleo e coque e álcool): 453 maiores 
empresas em vendas, 1996-2012
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Elaboração do autores, a partir das informações da Revista Exame (Maiores e Melhores).

Observe-se que o gráfico 1 cobre uma série temporal maior do que se examina no 
restante deste trabalho – limitado à década de 2000, devido às restrições de informações 
sobre investimento e produtividade. Ele mostra, por um lado, que os anos 2000 são de 
flagrante contraste com a baixa rentabilidade nos anos 1990 (média próxima a 3,5%, em 
1996-1999) e, por outro, que ocorreu desaceleração dessa rentabilidade a partir de 2009 
(de 17,2% naquele ano para 14, 8% em 2010, com nova redução a 10,2%, em 2012).

Além desses resultados, chama atenção, ainda na década de 2000, tanto a baixíssima 
rentabilidade das empresas industriais em 2002 (0,2%) quanto a rápida recuperação 
desse indicador no ano seguinte de 2003 (23,6%). 

É importante assinalar que, nesse período, não ocorreram mudanças contábeis 
que justificassem essa quebra estrutural da série. O resultado da rentabilidade pode 
ser explicado, em boa medida, pelas variações abruptas na taxa de câmbio e seus 
impactos no lado financeiro (passivo e resultado financeiro da demonstração de 
resultados) das empresas industriais.

Entre 2001 e 2002, ocorreu abrupta desvalorização cambial, da ordem de 
53,4%, que foi acompanhada por uma redução na rentabilidade das empresas in-
dustriais de 5,9% para 0,2%. No ano seguinte (2003), verificou-se reversão dessa 
trajetória para as duas variáveis. O real se valorizou em 19,3% no cotejo com o ano 
de 2002 e a rentabilidade sobre o patrimônio líquido aumentou de 0,2%, em 2002, 
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para 23,6% em 2003 (gráfico 2). Quais foram os mecanismos de transmissão entre 
as variações na taxa de câmbio e na rentabilidade das grandes empresas industriais?

GRÁFICO 2
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (%) das 453 empresas industriais e taxa de 
câmbio (R$/US$), 1996-2012 
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Elaboração do autores, a partir das informações da Revista Exame (Maiores e Melhores) e do Banco Central do Brasil.
Nota: a taxa de câmbio é igual à taxa média mensal do último mês do ano.

Nossa hipótese principal é a de que resultou de seu significativo endivida-
mento em dólar, motivada por captações de empréstimos internacionais abaixo da 
taxa de juros interna. A abrupta desvalorização cambial, como a verificada entre 
2001 e 2002, teria provocado significativo aumento em reais das dívidas externas 
das empresas, implicando o aumento do passivo e uma piora expressiva na conta 
financeira da demonstração de resultados. Isso teria afetado de forma negativa o 
lucro líquido (que é soma do lucro operacional EBITDA com o resultado financeiro 
menos os impostos sobre o lucro) e, consequentemente, da rentabilidade sobre o 
patrimônio líquido.

Infelizmente, não existe disponível a demonstração de resultados detalhada 
das 453 empresas industriais da nossa amostra entre 1996 e 2012, mas há evidên-
cias dos efeitos financeiros negativos da desvalorização cambial (e, vice-versa, dos 
efeitos positivos da valorização) para 17 empresas indústrias de capital aberto4 (que 
são obrigadas a disponibilizar todas as informações contábeis) que fazem parte da 
amostra total das 453 empresas. Entre 2001 e 2002, o lucro operacional elevou-
-se em 24,8% (de R$ 10,1 bilhões para R$ 12,6 bilhões) e o déficit do resultado 
financeiro cresceu 126,9% (de R$ -4,4 bilhões para R$ -10,1 bilhões). A despeito 
do crescimento do lucro operacional em 2002, verificou-se redução do lucro  
líquido de 24,4% (de R$ 4,9 bilhões para R$ 3,7 bilhões) decorrente da expansão 

4. As 17 empresas são: AMBEV, Siderúrgica Nacional, Gerdau, Usiminas, Embraer, Perdigão S/A, Souza Cruz, Weg, Suzano 
Papel, Fosfertil, Sadia S/A, Braskem, Klabin S/A, Aracruz, Duratex, Eternit, Kepler e Weber. Cabe observar que boa parte 
dessas firmas atua no ramo da agroindústria e de bens intermediários.
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das despesas financeiras originadas da desvalorização cambial (gráfico 3). Com essa 
redução do lucro líquido, ocorreu diminuição da rentabilidade sobre o patrimônio 
de 16,6% em 2001 para R$ 11,7%, em 2002, dessas 17 empresas (gráfico 4).      

GRÁFICO 3
Lucro operacional (EBITDA), resultado financeiro e lucro líquido de 17 empresas in-
dustriais de capital aberto, 1996-2008 
(R$ bilhões)
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Elaboração do autores, a partir das informações de Econométrica. 

GRÁFICO 4
Patrimônio líquido (R$ bilhões), lucro líquido (R$ bilhões) e rentabilidade sobre o 
patrimônio (%) de 17 empresas industriais de capital aberto, 1996-2007
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Elaboração do autores, a partir das informações de Economática.

No sentido inverso, a valorização cambial verificada entre 2002 e 2003 
implicou uma redução em reais das dívidas externas das empresas, provocando 
diminuição das despesas financeiras. Com isso, ocorreu expressivo aumento do 
lucro líquido e, consequentemente, da rentabilidade. Para as 17 empresas de nossa 
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subamostra, verificou-se que, entre 2002 e 2003, o lucro operacional elevou-se em 
33,5% (de R$ 12,6 bilhões para R$ 16,8 bilhões) e o déficit financeiro caiu 59,4% 
(de R$ -10,1 bilhões para R$ -4,1 bilhões). Com isso, ocorreu elevação do lucro 
líquido de 177,3% (de R$ 3,7 bilhões para R$ 10,2 bilhões) decorrente, em parte, 
da redução das despesas financeiras (gráfico 3). Esse resultado do lucro líquido, 
mesmo com o aumento de 25% do patrimônio líquido (de R$ 31,4 bilhões para 
R$ 39,3 bilhões), proporcionou elevação da rentabilidade de 11,7%, em 2002, 
para 26%, em 2003, para a subamostra (gráfico 4).  

A dinâmica da taxa de câmbio e da rentabilidade dessas 17 empresas in-
dustriais de capital aberto entre 2001 e 2003 evidencia a relação expressiva entre 
valorização e melhora financeira nestas grandes empresas industriais (e vice-versa) 
neste curto período. É, portanto, forte a suspeita de que esta tendência pode ser 
extrapolada para o conjunto das 453 empresas, umas vez que estas são igualmente 
firmas grandes e com acesso ao mercado externo de crédito. 

Observe-se, “en passant”, que a desvalorização em 2002 e a posterior valorização 
cambial em 2003 e nos anos seguintes pode ter tido efeito bastante generalizado 
no conjunto da economia brasileira, já que houve forte variação do endividamento 
externo do conjunto das empresas não financeiras, quantificado em moeda nacional 
(real), conforme mostra o gráfico 5. Entre 2001 e 2002, o endividamento geral 
aumentou 38,7% (de R$ 167,1 bilhões para R$ 231,7 bilhões) e no ano seguinte 
(2003) caiu 23,4% (de R$ 231,7 bilhões para R$ 177,5 bilhões), atingindo menor 
patamar em 2007 (R$ 92 bilhões – queda de 60% entre 2002 e 2007. 

GRÁFICO 5
Endividamento externo das empresas brasileiras não financeiras, 2001-2012 
(R$ bilhões)
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Fonte: Banco Central do Brasil.
Nota: a dívida externa foi convertida em real utilizando a taxa de câmbio média do mês de dezembro de cada ano.

A subida da rentabilidade na indústria a partir de 2003 e a queda nos anos 
2010 não se deram de forma homogênea entre todos os subsetores, muito menos 
podem ser entendidas apenas como uma decorrência das variações cambiais.  
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O salto da rentabilidade entre 2002 e 2003 foi fortemente influenciado pela valo-
rização cambial, mas a manutenção da rentabilidade num nível elevado nos anos 
seguintes só pode ser explicada por meio da combinação da elevação dos preços das 
commodities (e seus efeitos sobre o setor da agroindústria e dos bens intermediários) 
e da importante expansão do mercado interno via aumento da demanda, puxado 
pelo setor de bens de consumo de massa).

A elevação dos preços das commodities e a expansão do mercado interno ge-
raram impactos diferenciados nas empresas industriais. Esses efeitos heterogêneos 
podem ser mais bem compreendidos com a subdivisão apresentada nos gráficos  
6 e 8. Percebe-se que o segmento de bens intermediários, que exporta parte signifi-
cativa de sua produção, foi o que apresentou a partir de 2003 a maior rentabilidade 
sobre o patrimônio líquido (18% em média entre 2003 e 2012), com expressiva 
redução em 2011 (7,8%) e 2012 (2,8%). 

GRÁFICO 6 
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (%) das empresas industriais (com a exceção 
dos sub-ramos petróleo e gás, refino de petróleo e coque e álcool) por recursos naturais 
e bens intermediários : 453 maiores empresas em vendas, 2000-2012
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Elaboração do autores, a partir das informações da Revista Exame (Maiores e Melhores).

A explicação para esse fenômeno deve ser procurada numa característica da 
economia internacional do período, qual seja, na forte elevação dos preços inter-
nacionais de commodities, sobretudo o de minério, ferro e aço. Entre 2003 e 2008, 
o preço das exportações brasileiras de bens intermediários aumentou 17,9%, em 
média, e a quantidade exportada elevou-se em 2,8%, em média. Com a crise in-
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ternacional, e a posterior desaceleração da economia mundial, ocorreu redução na 
taxa de crescimento do preço deste tipo de bem exportado (de 6,4% entre 2009 e 
2012) e queda na quantidade exportada (de 4% entre 2009 e 2012). Essa situação 
se deteriorou ainda mais entre 2012 e 2001 quando o preço e a quantidade dos 
bens intermediários exportados caíram 6% e 3%, respectivamente (gráfico 7). 

GRÁFICO 7 
Preço (médio US$/ ton.) e quantidade (milhões de ton.) das exportações brasileiras 
dos setores de recursos naturais (Agroindústria) e de bens intermediários (2005=100), 
2000-2012
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

A rentabilidade dos setores de recursos naturais, mais especificamente a 
Agroindústria, foi de 13,6% entre 2003 e 2012, sendo que não se verificou gran-
de dispersão dessa variável ao longo do período, com a exceção de 2008 (0,2%)  
(gráfico 6). O resultado negativo nesse último ano se deveu ao expressivo prejuí-
zo de grandes empresas do ramo de papel e celulose, notadamente a Aracruz e 
outras, que estavam com forte exposição no mercado de derivativos de câmbio e 
foram pegas no contrapé com a desvalorização cambial de 2008, decorrente da 
crise internacional.

O nível de rentabilidade sobre o patrimônio dos produtores da Agroindústria 
permaneceu elevado ao longo dos anos 2000, mesmo após 2011. Isso ocorreu em 
virtude das características deste setor que, ao mesmo tempo, destina sua produção 
tanto primordialmente para exportação (papel e celulose, produtos de fumo e de 
madeira) quanto essencialmente para o mercado interno (alimentos e bebidas). 
No que diz respeito à produção voltada para o mercado externo, verificou-se que 
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o preço e a quantidade exportada da Agroindústria cresceram 11% e 3,9% em 
média anual entre 2003 e 2012, respectivamente (gráfico 7). No que se refere aos 
segmentos que destinam sua produção para o mercado interno, observou-se, a 
partir de 2005, uma expansão com o maior crescimento da economia brasileira.

E, como se observa no gráfico 8, nos segmentos de bens de capital e, sobretudo, 
dos bens de consumo de massa, o aumento de rentabilidade só ocorreu a partir 
de meados da década de 2000, justamente quando passa a ocorrer forte aumento 
na demanda por estes segmentos. Entre 2000 e 2004, as rentabilidades médias 
anuais sobre o patrimônio líquido do segmento produtor de bens de consumos de 
massa e de capital foram de -8,8% e de 10,8%; ao passo que, entre 2005 e 2012, 
a rentabilidade média anual elevou-se para 23,2% e 14,4%, respectivamente.  
É interessante ressaltar que, nestes últimos, a rentabilidade teve algum declínio a 
partir de 2010, mas permaneceu elevada – foi assim, particularmente, nos segmentos 
de bens duráveis de consumo. 

GRÁFICO 8 
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (%) das empresas industriais (com a exceção 
dos sub-ramos petróleo e gás, refino de petróleo e coque e álcool) por recursos naturais 
e bens intermediários: 453 maiores empresas em vendas, 2000-2012
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Elaboração do autores, a partir das informações da Revista Exame (Maiores e Melhores).

Esse crescimento da rentabilidade dos segmentos produtores voltados, em 
boa medida, para o mercado interno foi fruto, inicialmente, resultado de alguma 
flexibilização da orientação contracionista da política econômica, com políti-
cas creditícias expansionistas, e, posteriormente, com as medidas de combate à 
crise internacional, que impactaram de forma expressiva no aumento da massa 
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de rendimentos.5 Num contexto de redução da restrição externa, essas medidas 
proporcionaram, até 2010, a expansão da economia brasileira puxada pelos inves-
timentos e pelo consumo das famílias, que criou as condições para um consumo 
de massas que articulou crescimento com distribuição de renda, e que durou até 
2010 (Teixeira; Pinto, 2012).

A economia brasileira recuperou-se rapidamente da crise devido à recuperação 
do setor externo e ao crescimento do consumo das famílias de 4,4% em 2009, auge 
da crise no Brasil, mas voltou a patinar a partir de 2011, sobretudo no componente 
formação bruta de capital fixo.

3 ENUNCIADO GERAL DA INTERPRETAÇÃO E FATOS ESTILIZADOS DA INDÚS-
TRIA DE TRANSFORMAÇÃO BRASILEIRA: RENTABILIDADE, INVESTIMENTO E 
PRODUTIVIDADE 

No esquema analítico aqui adotado, a dinâmica da demanda afeta a capacidade ocupa-
da/nível de utilização e a rentabilidade (corrente e esperada) que impactam na decisão 
capitalista de investir. Por sua vez, o investimento afeta a produtividade por meio 
do aumento do estoque de capital e da modernização de máquinas e equipamentos. 

Esse esquema analítico apoia-se no modelo kaleckiano dos determinantes do 
investimento. Para Kalecki (1977), o montante do investimento, principal variável 
da dinâmica econômica, num determinado momento, depende de três variáveis 
discriminadas a seguir. 

1)  Da acumulação interna dos lucros das firmas (lucros correntes retidos após 
distribuição para os acionistas), que afeta a disponibilidade de recursos 
financeiros próprios para novos investimentos acumulados.

2)  Das variações nos lucros por unidade de tempo. A elevação dos lucros im-
pacta positivamente os investimentos na medida em que “um aumento 
dos lucros do começo ao fim do período considerado tornam atraentes 
certos projetos anteriormente considerados não lucrativos, permitin-
do dessa forma a ampliação dos limites dos planos de investimentos”  
(Kalecki, 1977, p. 118). 

3)  Das variações no estoque de capital. O incremento no estoque de capital, 
mantendo-se constante o lucro, afeta negativamente a taxa de lucro, restrin-
gindo os limites dos planos de investimento. Em outras palavras, quando 
as empresas aumentam seu estoque de capital, num contexto anterior de 
existência de capacidade, isso afeta negativamente a decisão de investir.

5. O crédito expandiu-se de 26,1% do PIB em dezembro de 2003 para 45,2% do PIB em dezembro de 2010. Além da 
expansão do crédito pelos bancos públicos durante a crise de setembro de 2008, outras medidas foram adotadas pelo 
governo, tais como reduções das alíquotas do IR e do IPI sobre carros novos, material de construção e eletrodomésticos, 
do IOF nas operações de crédito das pessoas físicas e da Cofins sobre motos.
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Em linhas gerais, pode-se afirmar que, do ponto de vista do financiamento, 
o aumento na rentabilidade (acumulação interna dos lucros das firmas) afeta o 
investimento por duas vias principais. Por um lado, aumenta o lucro retido pelas 
firmas, possibilitando o financiamento com recursos próprios sem a necessidade de 
recorrer a opções mais arriscadas de financiamento (nacional ou estrangeiro), seja 
ele no mercado financeiro, seja no acionário. Por outro lado, desloca a restrição 
financeira, possibilitando maior acesso a crédito. Claro é que a disponibilidade de 
recursos é um condicionante, e não um determinante do investimento, já que a 
firma capitalista não irá investir para aumentar capacidade ociosa.

Sendo assim, o grau de utilização é um dos elementos fundamentais para a 
compreensão da dinâmica do investimento. Ou seja, se a demanda aumenta, aumen-
tando o grau de utilização, o investimento tende a responder até ajustar o estoque 
de capital ao novo nível de demanda. Se o nível da demanda cresce, o investimento 
se ajusta ao novo nível e não há por que continuar crescendo. Entretanto, se houver 
taxa positiva de crescimento da demanda – liderada por gastos autônomos, como 
exemplo – a taxa de crescimento do investimento responderá positivamente, seguindo 
o princípio kaleckiano do ajustamento do estoque de capital ou acelerador flexível. 
De forma resumida, o mecanismo do acelerador postula que o investimento privado 
em nova capacidade produtiva reage a variações na utilização da capacidade instalada 
corrente e também das expectativas dos empresários quanto à evolução da demanda 
em períodos posteriores que, por sua vez, também exercem um impacto sobre as 
margens de lucro que poderão ser realizadas nos novos projetos.

A partir desse esquema analítico, apresentaremos nas subseções seguintes 
os fatos estilizados da indústria de transformação na década de 2000, buscan-
do compreender as interconexões entre as variáveis rentabilidade, investimento 
e produtividade.

3.1 Fatos estilizados da indústria de transformação

A dinâmica da indústria de transformação entre 2002 e 2012 – e, quando possí-
vel, até 2013, caso haja dados disponíveis para mostrar a tendência mais recente 
– somente consegue ser analisada a partir dos efeitos da dinâmica da economia 
brasileira e das mudanças no contexto internacional no período. Isso implica separar 
temporalmente esse período em três subperíodos: i) entre 2000 e 2003; ii) entre 
2004 e 2010; e iii) a partir de 2011. 

Em termos de crescimento do PIB, o primeiro período, de 2000 a 2003, 
caracteriza-se por relativamente baixo crescimento do PIB, com média anual de 
2,3%. A partir de 2004 até 2010 (segundo período), o crescimento econômico 
toma novo alento e se acelera para uma taxa média de 4,5% ao ano, a despeito 
da grave crise internacional de 2008, que teve um impacto muito forte sobre a 
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taxa de crescimento do produto em 2009. A partir de 2011 (terceiro período), 
há forte desaceleração do crescimento econômico com a média até 2013 caindo 
para 2,1% – e, certamente, dados os resultados dos primeiros dois trimestres de 
2014 – reduzindo-se ainda mais ao término de 2014 (tabela 1). 

TABELA 1 
Variações do PIB, investimento, consumo, investimento da indústria de transformação 
e rentabilidade da indústria de transformação 
(médias anuais %)

2000-2003 2004-2010 2011-2013*

PIB 2,3 4,5 2,1

Consumo privado 4,5 5,2 3,3

Investimento -1,1 9,2 2,3

Rentabilidade da indústria de transformação (com a exceção dos 
sub-ramos petróleo e gás, refino de petróleo e coque e álcool)

6,1 17,3 10,4

Fonte: Ipeadata e base de dados própria, a partir das informações da Revista Exame (Maiores e Melhores).
Nota: *médias de variação calculadas a partir de dados de 2000, sendo que os dados de rentabilidade se estendem apenas 
até 2012, mas, dada a existência dos outros dados até 2013, optamos por apresentá-los. 

Como esperado pelo princípio do acelerador, observa-se, na tabela 1, que no 
período de aceleração do crescimento do PIB o investimento (de todos os setores 
da economia brasileira e da indústria de transformação) cresceu a uma taxa muito 
superior ao do produto agregado e consumo, ao passo que na fase de desaceleração 
pós-2011 dá-se o inverso, com destaque para forte retração no investimento da 
indústria de transformação. A rentabilidade também foi mais elevada no período de 
mais alto crescimento, mas a redução após 2011 é apenas moderada, preservando 
um patamar bem superior ao alcançado aos no subperíodo de baixo crescimento 
anterior, isto é, 2001-2003. Ainda assim, pode-se dizer que a queda de rentabilidade 
a partir de 2011 sinaliza para uma situação menos confortável em termos de expec-
tativas empresariais e de capacidade de financiamento para novos investimentos.

A trajetória agregada da relação entre crescimento, investimento e rentabilida-
de da indústria de transformação também foi verificada no nível desagregado dos 
grandes ramos desse setor. Essa desagregação permite que tenhamos uma noção 
mais precisa de quanto, de fato, ocorreu de expansão da capacidade produtiva e 
de como variou a rentabilidade. Infelizmente, a inexistência de Contas Nacionais 
depois de 2009 impede a realização da desagregação de 2010 em diante.

Nos grupos recursos naturais, consumo de massa, bens intermediários e de 
capital, também se verificaram movimentos no investimento e na lucratividade 
que segue o ciclo econômico. Em forma consistente com o que se espera do efeito 
desfavorável do acelerador num contexto de reversão, houve, no período 2001-2003, 
uma queda muito forte do investimento e dos lucros Na fase de expansão que se 
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iniciou a partir de 2004 e se acelerou ainda mais depois de 2006, o investimento 
e a rentabilidade reagiram de forma muito vigorosa ao crescimento da demanda 
agregada, apresentando taxas médias de crescimento bastante elevadas. Já 2009 foi 
um ano atípico, com queda abrupta no início do ano e recuperação forte desde 
então – a qual, pelo menos nos dados agregados, estendeu-se até 2010 (tabela 2). 

TABELA 2 
Taxas de variação anual dos investimentos, e taxas de rentabilidade da indústria de 
transformação (com a exceção dos sub-ramos petróleo e gás, refino de petróleo e coque 
e álcool), por grandes grupos de setores (médias anuais dos períodos assinalados)

Grupos/Fases
Declínio Expansão Recessão

2001-2003 2004-2008 2009

INVESTIMENTO

Agroindústria -3,3 10,1 -19,0

Bens de consumo não duráveis -11,9 9,3 -28,0

Bens de consumo duráveis -11,5 8,9 -23,9

Bens intermediários -10,4 11,6 -21,3

Bens de capital -8,4 12,0 -22,7

RENTABILIDADE

Agroindústria 14,0 11,3 15,4

Bens de consumo não duráveis -8,3 19,5 23,5

Bens de consumo duráveis -20,9 23,7 29,9

Bens intermediários 11,8 21,5 17,3

Bens de capital 2,9 18,1 14,4

Fonte: Investimento em Bielschowsky, Squeff e Vasconcelos (2014) e rentabilidade com base de dados própria, a partir das 
informações da Revista Exame (Maiores e Melhores).

Essa evolução dos investimentos da indústria de transformação na década de 2000 
é explicada pela dinâmica do nível de utilização da capacidade instalada (Nuci) da indús-
tria – que é uma proxy da trajetória da demanda. Vejamos como se deu essa trajetória.

A partir do início do ciclo em 2004, a indústria de transformação começa a 
expandir a utilização da capacidade instalada, e a realizar forte expansão do inves-
timento, como mencionado anteriormente. Após a abrupta queda em função da 
crise de 2008, o formato da curva da utilização da capacidade segue o da recupe-
ração econômica. Sofre, contudo, nova reversão a partir de 2011, uma vez mais 
de acordo com o ciclo econômico (gráfico 9). Vale anotar que mesmo no pico da 
atividade econômica, ao final de 2010, a utilização da capacidade encontrava-se 
num nível aquecido, mas não há condições de definir até que ponto o quadro 
então prevalecente era de restrição pelo lado da oferta, ou seja, de teto à expansão 
estabelecido por falta de capacidade produtiva, porque as políticas restritivas de 
2011 trataram de desacelerar bruscamente o próprio crescimento da economia. 
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GRÁFICO 9
Nível de utilização (Nuci) da indústria de transformação, 2000-2013 
(média anual; %)
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Fonte: Ipeadata.

Cabe observar que, a se seguir a tendência observada no gráfico 9, caso haja 
um novo ciclo expansivo a partir de 2015, o ponto de saída da capacidade instalada 
será levemente superior ao do ciclo anterior, cerca de 1% acima, não ficando claro 
se essa pequena elevação possa caracterizar um entrave a um novo ciclo expansivo.

Até aqui se descreveu o desempenho cíclico do investimento do setor industrial 
brasileiro, que seguiu de forma bem comportada as oscilações de recuperação do 
ciclo e depois uma nova desaceleração a partir de 2011, associado aos movimentos 
do nível de utilização da indústria de transformação. Também se observou que, em 
nenhum momento, com a exceção dos anos de 2001 e 2002, pode-se afirmar que 
a rentabilidade tenha se constituído uma barreira tanto pelo lado da provisão de 
recursos internos quanto como um sinal de retorno pouco atraente ao capitalista.

A despeito do ciclo de expansão da indústria de transformação entre 2004 
e 2010, observou-se, desde 2006, um desempenho negativo no que diz respeito 
à evolução do saldo comercial industrial. Para analisarmos este processo, obser-
varemos a evolução da relação entre produção e consumo aparente – variável que 
mede a absorção interna ao somar a produção com a importação e descontar as 
exportações. Logo, esta relação avalia o quanto da absorção interna é atendida 
pela produção doméstica. Os gráficos 10, 11 e 12 estão divididos em três grande 
grupos, os de bens de capital, os de intermediários e os de consumo. 
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GRÁFICO 10 
Produção e consumo aparente de bens de capital, 1995-2013
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Fonte: Ipea.

GRÁFICO 11
Produção e consumo aparente de bens de consumo, 1995-2013
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GRÁFICO 12
Produção e consumo aparente de bens intermediários, 1995-2013
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Fonte: Ipea.

Como se pode observar a partir dos grandes ramos da indústria de transfor-
mação, descontados os bens de capital, há um padrão interessante: i) um primeiro e 
ainda relativamente moderado descolamento entre a expansão do consumo aparente 
e da produção até a crise do final de 2008 e início de 2009, como mostram nos 
gráficos acima o cruzamento das linhas que representam as duas variáveis; b) uma 
exacerbação dessa tendência em 2010, e, após essa data, uma exacerbação dessa 
tendência; c) certa “cristalização” da brecha entre consumo e produção a partir 
de 2011, quando ambas as variáveis entram num período de relativa estagnação 
(gráficos 10, 11 e 12). Por certo, esse padrão representa uma preocupação para 
aqueles que analisam o desempenho da indústria, por suas implicações estruturais, 
e exige ao menos a formulação de algumas hipóteses explicativas para entender o 
que se passou no período examinado.

A formulação feita a seguir persegue dois caminhos complementares.  
O primeiro busca entender esse movimento desagregando os setores, e o segundo, 
o entendimento sobre até que ponto esse comportamento é resultado de alguma 
mudança na estrutura produtiva – mais especificamente da relação produção 
doméstica e importações. 

A partir dos dados calculados de relação entre consumo aparente e produ-
ção, apresentados na tabela 3 a seguir, pode-se verificar que, após a crise de 2008,  
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ou mais precisamente a partir da saída da crise por meio das políticas contracíclicas 
estabelecidas pelo governo federal, a característica geral é uma expansão da razão 
consumo aparente/produção em todos os setores destacados.6 Alguns setores partem 
de um patamar muito baixo, a saber produtos de madeira, derivados de petróleo, 
produtos de borracha, produtos de metal e outros materiais de transportes. Um 
segundo grupo que estabelecemos com uma relação entre 1 e 1,10 engloba têxteis, 
vestuário, produtos farmoquímicos, minerais não metálicos, máquinas e equipamentos, 
metalurgia e móveis. Finalmente, há um grupo que já possuía uma relação elevada, 
acima de 1,10, composto por informática, veículos automotores e produtos químicos. 
O crescimento médio destas razões é expressivo, cerca de 37%, ainda que não haja 
uma regularidade entre menor relação antes de 2008 e maior taxa de crescimento. 
O exemplo mais gritante é o da informática, seguida de veículos automotores, que já 
possuíam as relações mais elevadas antes de 2008 e, ainda assim, registram também 
uma das mais elevadas taxas de crescimento, cerca de 47% e 76%, respectivamente. 
Outros setores que cresceram bastante a relação entre consumo aparente e produção 
foram vestuário, produtos de metal, outros materiais de transporte, produtos far-
moquímicos, máquinas e equipamentos e veículos automotores. Não procuraremos 
desenvolver uma análise detalhada dessa evolução, mas apenas anotar que em alguns 
casos, como produtos de metal, outros materiais de transporte e produtos farmoquí-
micos, o valor-base era bastante reduzido.

TABELA 3 
Relação consumo aparente/produção

Período 2000-2008 Período 2009-2013 Variação

Têxteis 1,005 1,138 13,2

Vestuário 1,024 1,465 43,1

Produtos de madeira 0,963 1,108 15,1

Celulose 0,994 1,198 20,5

Derivados de petróleo 0,988 1,093 10,6

Produtos químicos 1,106 1,319 19,3

Produtos farmoquímicos 1,012 1,471 45,3

Produtos de borracha 0,973 1,256 29,1

Minerais não metálicos 1,025 1,293 26,1

Metalurgia 1,025 1,293 26,1

Produtos de metal 0,998 1,427 42,9

Informática 1,382 2,030 46,9

Máquinas e equipamentos 1,049 1,770 68,8

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 1,040 1,344 29,3

Veículos automotores 1,142 2,014 76,4

Moveis 1,058 1,306 23,4

MÉDIA 1,049 1,408 33,5

Fonte: Ipea.
Elaboração dos autores.

6. Apesar da tendência geral, destacamos neste estudo aqueles cuja tendência foi mais pronunciada. 
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Como o consumo aparente inclui a produção doméstica mais as importações, 
é possível examinar como estas se relacionam com o crescimento da razão consumo 
aparente/produção doméstica. Utilizam-se aqui os dados calculados pela Confe-
deração Nacional de Indústria (CNI) de penetração de importações e coeficiente 
de insumos importados.

Como se pode observar, a partir da tabela 4, a tendência geral é de expansão 
tanto das importações como fração da produção quanto dos insumos importados. 
Em dois casos, há redução do coeficiente de penetração das importações (impor-
tação sobre produção) combinada com elevação da participação dos insumos 
importados na produção. Este seria um caso menos negativo, em princípio, para 
a produção nacional, uma vez que a utilização de mais insumos importados não 
implica crescimento da importação em relação à produção total, ou seja, mantêm-se 
uma parcela do processo produtivo, e, consequentemente, empregos, em território 
nacional. Na amostra aqui selecionada há prevalência de casos nos quais a ampliação 
do coeficiente de penetração é superior à do coeficiente de insumos importados, 
mas não a ponto de caracterizar uma clara tendência. 

TABELA 4 
Evolução setorial dos coeficientes de importação e de penetração de importações 
2009-2014 x 2000-2008 

Setores
Taxa de variação 2009-2013/2008-

2000 (%)

Têxteis
Coef. insumos importados 42,3

Coef. penetração importações 50,4

Vestuário
Coef. insumos importados 5,2

Coef. penetração importações 121,3

Madeira
Coef. insumos importados 47,7

Coef. penetração importações -36,6

Celulose e papel
Coef. insumos importados 24,7

Coef. penetração importações 5,1

Derivados do petróleo e biocombustíveis
Coef. insumos importados 3,2

Coef. penetração importações 37,1

Químicos
Coef. insumos importados 40,2

Coef. penetração importações 14,6

Farmoquímicos e farmacêuticos
Coef. insumos importados 10,9

Coef. penetração importações 20,9

Borracha e material plástico
Coef. insumos importados 5,7

Coef. penetração importações 19,3

Minerais não metálicos
Coef. insumos importados 7,5

Coef. penetração importações 13,0

(Continua)
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Setores
Taxa de variação 2009-2013/2008-

2000 (%)

Metalurgia
Coef. insumos importados 44,8

Coef. penetração importações 34,9

Produtos de metal
Coef. insumos importados 8,6

Coef. penetração importações 21,4

Informática, eletrônicos e ópticos
Coef. insumos importados 18,5

Coef. penetração importações 3,8

Máquinas e materiais elétricos
Coef. insumos importados -9,0

Coef. penetração importações -7,9

Máquinas e equipamentos
Coef. insumos importados 24,4

Coef. penetração importações -0,4

Veículos automotores
Coef. insumo importados 3,4

Coef. penetração importações 14,3

Móveis e produtos diversos
Coef. insumo importados 9,3

Coef. penetração importações 27,2

Fonte: CNI.
Elaboração dos autores.

Até este ponto procuramos ilustrar como o desempenho recente da indústria 
foi tal que se abriu uma brecha entre produção e absorção doméstica. Ou seja, apesar 
de alta rentabilidade e de expansão consistente do consumo aparente, a capacidade 
de oferta se expandiu aquém do que o mercado interno absorveu. 

Outro problema identificado na evolução indústria de transformação diz 
respeito à questão da produtividade, uma vez que mesmo nos ciclo de expansão, 
em que se verificou elevação dos investimentos da capacidade produtiva, não 
ocorreu um crescimento da produtividade, como esperado pelo nosso esquema 
analítico (Variação do produto (das vendas) → Variação do Investimento → Va-
riação da Produtividade). Pelo contrário, o que se observou foi uma expansão do 
valor adicionado e do investimento e um mau desempenho da produtividade na 
indústria de transformação.

O comportamento da produtividade tem sido, para vários estudiosos da 
indústria brasileira, um enigma.7 Apesar da evolução favorável do investimento no 
período de maior crescimento, de 2004 a 2010, tal comportamento não parece ter 
revertido em ganhos de produtividade mais consistentes (tabela 5). 

Duas advertências devem ser assinaladas, a princípio. Primeiro, o dado das 
Contas Nacionais para o ano de 2005 apresenta crescimento excepcionalmente 

7. Ver Ipea (2012) e Squeff (2012).

(Continuação)
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forte da mão de obra ocupada, o que resulta em queda também expressiva da 
produtividade neste ano. Sem dúvida, uma boa explicação histórica ou microe-
conômica é aqui exigida, porque não era de se supor que as empresas tenham 
nesse ano contratado um número tão elevado de funcionários a ponto de reduzir 
a produtividade – ademais em um ano em que o salário real também subiu. Por 
esta razão, calculamos a variação da produtividade evitando o efeito distorcido de 
2005. A segunda advertência é sobre a oscilação pró-cíclica da produtividade, que 
afeta fortemente o ano de 2009, o qual, por este motivo, separamos dos anteriores 
(tabela 5). O mesmo vale para a economia pós-2011, quando se utilizam outras 
bases de dado que não as Contas Nacionais, como a Pesquisa Industrial Anual 
(PIA), por exemplo. Aí também a reversão cíclica iniciada em 2011 tem um im-
pacto negativo sobre a variação da produtividade.

TABELA 5
Taxas de crescimento médio da produtividade do trabalho 

2003 -2000 2008 -2004 2009

Agroindústria 1,53 -1,35 -2,86

Consumo de massa -0,80 1,32 -0,87

Bens intermediários e de 
capital 

-0,69 0,54 -9,53

Fonte: Contas Nacionais.
Elaboração dos autores.

Nos dados da tabela 5 existe, na maioria das células, uma tendência esperada 
da natureza pró-cíclica da variação da produtividade do trabalho, à exceção do 
caso da agroindústria entre 2004 e 2008.  Mas a taxa é relativamente reduzida 
neste último período para os bens de consumo de massa e bens intermediários 
e de capital. Como, paralelamente, parece ter ocorrido uma elevação do salário 
real, ainda que também apenas suave, permanece carente de melhor explicação a 
expansão da rentabilidade das empresas no período. Um dos caminhos já explorados 
na seção anterior diz respeito a questões ligadas à gestão financeira das empresas 
e, certamente, à crescente utilização da capacidade instalada. Apesar de esses 
dois fatores serem relevantes, a questão aqui é apenas enunciada como polêmica,  
demandando estudos específicos mais aprofundados.

Apresenta-se a seguir um exercício simples de correlação entre os fatores 
que determinam o investimento (tabela 6) . Ele nos permite assinalar algumas 
importantes evidências do quadro analítico aqui apresentado, bem como dos fatos 
estilizados da indústria de transformação brasileira. 
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TABELA 6 
Matriz de correlações, 2000-2009

Variáveis Rentabilidade (t-1)
Rentabilidade (t-1) 

– Selic
Nuci Taxa de câmbio FBKF

Rentabilidade 
(t-1)

1,00 0,92 0,65 -0,10 0,40

Rentabilidade 
(t-1) – Selic

0,92 1,00 0,67 -0,19 0,52

Nível de utilização 
(Nuci)

0,65 0,67 1,00 -0,57 0,84

Taxa de câmbio -0,10 -0,19 -0,57 1,00 -0,79

FBKF 0,40 0,52 0,84 -0,79 1,00

Elaboração do autores, a partir das informações da Revista Exame (Maiores e Melhores), e Bielschowsky,  
Squeff e Vasconcelos (2014). 

Como se pode observar na tabela 6, há forte correlação entre utilização da 
capacidade e investimento, o que aponta na direção da validade do mecanismo 
do acelerador. Também interessante é notar que a correlações são, quase sempre, 
mais fortes quando se considera, no lugar de rentabilidade, o diferencial entre esta 
e a Selic – ou seja, o custo de oportunidade da decisão capitalista entre realizar 
investimento ou aplicação financeira. É importante observar que os resultados de 
correlação com variáveis defasadas de rentabilidade e investimento são muito mais 
robustas que as correlações com variáveis contemporâneas. Este resultado reforça 
a ideia que uma elevada rentabilidade das empresas é importante para gerar lucros 
retidos (acumulação interna dos lucros das firmas)  que atuarão como fonte de 
financiamento interno do novo investimento.

Em relação ao câmbio, deve-se ter certo cuidado com os resultados aqui ex-
plicitados. Na seção anterior, explicamos a relação particular entre rentabilidade e 
câmbio no período. Não se deve, assim, buscar, ao contrário das demais correlações 
realizadas, uma explicação estrutural ou permanente que oponha desvalorização 
cambial e rentabilidade. O mesmo deve ser dito para investimento. São múltiplos 
os canais do câmbio para o investimento e, eventualmente, a dominância de um 
ou outro mecanismo de causação, sem falar na existência de outros fatores ocor-
rendo em paralelo no período analisado, que podem explicar o resultado obtido.

Apenas a título de ilustração, uma valorização cambial resultando em ganhos 
salariais pode, por meio da demanda por consumo, elevar o produto e, assim, via 
acelerador, o investimento agregado. Uma valorização cambial pode, também, ao 
baratear os bens de capital, facilitar a decisão de investimento, principalmente em 
setores cuja rentabilidade não dependa diretamente das variações, para as receitas 
de vendas, desse mesmo comportamento do câmbio. 
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Outra hipótese é a do câmbio real valorizado inviabilizar setores que tenham 
dinamismo tecnológico e externalidades fortes, que impliquem uma taxa de cresci-
mento da economia superior àquela derivada diretamente do crescimento de tal setor.

Particularmente, no período examinado, a valorização cambial foi acompanha-
da de medidas de incentivo ao crédito doméstico, relaxamento da instância fiscal 
e medidas de transferência de renda com melhoria da distribuição de renda, que 
acabaram por aquecer os componentes domésticos de demanda. Não surpreende, 
então, a correlação evidenciada na tabela 6.

3.2 Hipóteses explicativas dos fatos estilizados da indústria de transformação

Durante todo o ciclo expansivo de 2004 a 2010, a indústria apresentou alta renta-
bilidade e elevada taxa de investimento, que reagiu adequadamente, via mecanismo 
do acelerador ao aumento da utilização da capacidade instalada. As medidas toma-
das pelo governo Dilma Roussef desaqueceram bruscamente a trajetória prévia de 
forte crescimento e, com isso, consequentemente, tanto a rentabilidade quanto a 
utilização da capacidade instalada e, finalmente, o investimento.

O dado que demanda uma explicação, pois não segue a trajetória normal 
do ciclo econômico, representando, possivelmente, uma mudança estrutural, é o 
da brecha entre consumo aparente e produção doméstica para bens de consumo 
e intermediários. Ainda que não sejamos capazes de oferecer uma explicação 
definitiva que demandaria estudos microeconômicos mais específicos, podemos 
aventar algumas hipóteses.

O investimento na indústria, apesar de pujante e muito rentável, abriu espaço 
a um acelerado aumento das importações que, ademais, não foi compensado por 
um aumento das exportações, o que fica patente na abertura de um grande déficit 
na balança comercial da indústria de transformação. 

Uma primeira hipótese é que, apesar de pujante o crescimento do investi-
mento no período de ascensão, não foi suficiente para estabelecer plantas capazes 
de “substituir importações” ou mesmo tornarem-se eficientes nas exportações, 
resultado que poderia ser creditado à brusca reversão ocorrida em 2011. Infeliz-
mente, não é possível pelos meros dados de fluxos de investimento analisar em 
quanto se amplia a capacidade produtiva, requerendo-se, para tanto, dados sobre 
estoque de capital ainda inexistentes quando se trata de indústria de transformação.  
De acordo com a hipótese levantada por Bielschowsky, Squeff e Vasconcellos (2014), 
o ciclo de investimento dos anos 2000 na indústria de transformação teria se con-
centrado em reposição e modernização, contendo relativamente pouca expansão e 
diversificação, e resultando, portanto, em pouca expansão na capacidade de oferta. 
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Devem-se aguardar os resultados de pesquisa ainda em andamento, sobre estoque 
de capital, para lançar luzes mais fortes na discussão.8 

Ao lado de progressiva eliminação do saldo comercial, outro resultado desfa-
vorável no comportamento da indústria de transformação foi – em que pese o forte 
aumento dos investimentos nos anos 2004-2010 – a estagnação na produtividade.  
A hipótese acima mencionada, de que teriam prevalecido investimentos em reposi-
ção e modernização, mas não em expansão – e, portanto, em novas plantas capazes 
de ocupar espaços numa economia mundial em rápido processo inovativo, seja 
de processos como de produtos – constitui um interessante caminho para futuras 
investigações sobre o tema. 

A maior penetração de produtos importados em atividades tradicionais 
possivelmente resulta de uma tendência natural dada a nova ordem produtiva 
internacional com o sudeste asiático, e já iniciando a África, como áreas de pro-
dução preferencial destes bens. Já o desempenho desfavorável de alguns setores 
mais modernos sinaliza para dificuldade de adaptação da oferta a novos perfis de 
demanda – como é o caso de partes, peças e componentes eletrônicos, em que 
ocorreu uma verdadeira avalanche de importações – ou seja, pouco investimento 
em diversificação e em inovação. 

Outra importante hipótese, complementar à anterior, diz respeito à própria 
conjuntura internacional, na qual o Brasil apresenta rápida recuperação da crise 
de 2008-2009, enquanto vários países desenvolvidos, como os Estados Unidos e 
países europeus permaneceram em recessão, ou, na melhor das hipóteses, estag-
nados. O mercado brasileiro, de tamanho absoluto expressivo, passou a ser, então, 
uma destinação relevante à oferta mundial instalada, muito superior à demanda 
corrente dos países mais desenvolvidos. Como a produção industrial hoje é com-
posta de redes ligadas a grandes firmas transnacionais, é natural que estas ajustem 
suas capacidades globais internacionais a uma estratégia de minimização de perdas 
pelo desaquecimento de importantes mercados.9 

A estrutura produtiva brasileira ainda tem forte presença de setores e plantas 
instaladas nos anos 1970. Esse envelhecimento estrutural, e a falta de diversificação e 
avanço para setores que hoje são os mais dinâmicos da produção capitalista mundial, 
acaba resultando numa menor produtividade do trabalho e no estabelecimento 
de certa “rigidez estrutural”.10 Mas há um agravante: mesmo em setores tradicio-
nais, especialmente em bens intermediários como petroquímica e siderurgia, os 
investimentos em expansão estão bem aquém da expansão do consumo aparente.

8. Projeto KLEMS, Ipea/UFRJ/Cepal. 
9. Um caso típico foi o do setor automotivo, no qual o México amplia de forma substancial suas exportações para a 
Aladi em meio ao desaquecimento do seu mercado principal, os Estados Unidos.
10. A expressão é de Kupfer e Carvalho (2007).
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Nossa forte suspeita é a de que, apesar de elevada rentabilidade, o investimento 
em uma expansão e diversificação não prosperou adequadamente. Os empresários 
parecem jogar suas fichas na preservação da capacidade corrente de extrair bons 
lucros sobre as plantas ou linhas de produção já existentes – sobre o capital já en-
raizado – investindo em reposição e numa modernização que não altera de forma 
mais efetiva o mix de oferta doméstica; é como se não fizessem apostas no futuro, 
mesmo quando há forte estímulo de demanda interna. A reação do investimento 
ao aumento da demanda – mecanismo do “acelerador” – estaria sendo, neste 
sentido mais qualitativo, “cautelosa”, evitando maiores enraizamentos de capital. 

Resta buscar entender, por meio de estudos futuros, por que os empresários 
parecem sentir-se pouco estimulados a expandir com diversificação produtiva, asso-
ciando novos produtos a novos processos mais eficientes. Poder-se-ia cogitar que seus 
cálculos lhes transmitem uma expectativa pouco favorável de rentabilidade sobre o 
novo capital frente aos riscos e incertezas de mercado. Considerariam que os custos 
relativamente mais elevados do investimento em expansão com diversificação e ino-
vação no Brasil – inclusive taxas de juros de curto prazo – não recomendam novas 
apostas contra a concorrência internacional, diante das perspectivas dessa concor-
rência e da insegurança quanto à continuidade da expansão da economia brasileira. 

É interessante observar, a propósito de tais incertezas, que parecia estar em 
curso no Brasil, no período 2006-2010, uma recuperação da confiança empresarial 
no futuro da economia brasileira. O forte crescimento em 2010 parecia confirmar 
boas expectativas prévias à crise de 2008 sobre crescimento. Este parecia possuir 
fôlego longo, inaugurado com a ampliação no valor das commodities baseados em 
recursos naturais, e confirmado pela expansão do mercado interno de consumo 
de massa e pela recuperação dos investimentos em infraestrutura. Os eventos pos-
teriores nas economias brasileira e mundial parecem ter interrompido esse ciclo.11

Outra hipótese interessante a explorar diz respeito à própria inserção do 
país nas cadeias de produção global e na análise de como essa ordem produtiva 
internacional afeta as decisões de investimentos locais, diferenciando empresas 
estrangeiras de nacionais. Sem estudos mais específicos e setoriais é difícil avaliar 
até que ponto os setores de capital nacional seriam, e são, capazes de, efetivamente, 
ser responsáveis por essa ampliação de capacidade com diversificação. 

O que fica claro do estudo aqui empreendido é que a rentabilidade das grandes 
empresas industriais no período não foi empecilho a este processo, e sua razão deve 
ser procurada nos caminhos específicos aqui sugeridos ou outros a serem levantados 
pelos pesquisadores da dinâmica da nossa indústria.

11. Para uma análise da interrupção do ciclo expansivo, leiam-se Serrano e Summa (2012), Kupfer e Laplane (2010) 
e Sarti e Hiratuka (2010). Bielschowsky (2012) analisa a existência de três frentes de expansão potenciais, ou seja, 
investimentos em recursos naturais, em infraestrutura e em bens de consumo de massa. 
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4 CONCLUSÃO

Este trabalho mostrou que, não obstante a apreciação cambial, a rentabilidade das 
grandes empresas do setor industrial brasileiro – para as quais se dispõe de dados 
aqui apresentados – foi elevada a partir de 2003 e durante todo o ciclo expansivo 
de 2004-2010; mesmo nos anos 2011-2012, de desaceleração econômica, apesar 
de sofrer algum declínio, ela permaneceu elevada. Confirmou, dessa forma, os 
resultados obtidos anteriormente por Pinto (2010). 

A expansão econômica e a elevada rentabilidade das grandes empresas tiveram, 
como era de se esperar pelo mecanismo do acelerador, efeitos favoráveis sobre os 
investimentos, que se elevaram em cerca de 10% ao ano no período 2004-2008 
– para os quais dispomos de dados setoriais. 

No entanto, também se identificou que o referido ciclo expansivo não teve 
uma correspondência perfeita entre expansão de demanda e expansão da produção, 
o que pode ter sido responsável por forte brecha no balanço comercial da indústria. 

Infelizmente, não existem estimativas confiáveis dos estoques de capital das 
firmas industriais para que se avalie o quanto do investimento privado foi capaz 
de expandir a capacidade produtiva corrente. No entanto, é de se supor que isto 
tenha sido um dos fatores responsáveis por um primeiro – e ainda relativamente 
suave – aumento no coeficiente de penetração das importações entre 2005 e 2008, 
e também pelo forte e surpreendente aumento nesse período e daí até 2010, não 
desfeito nos anos subsequentes. 

Cabe investigar com maiores estudos – por setores e tamanhos de empre-
sas – quais problemas concorreram para o resultado pouco favorável no período 
recente. Mas é razoável supor que tanto fatores pelo lado da demanda quanto 
pelo da oferta tenham concorrido para a manutenção da elevada brecha externa 
a partir de 2011 – quando ocorreu forte desaceleração tanto do consumo quanto 
da produção de bens industriais.

Acreditamos ser necessário realizar tais estudos para verificar, também, a 
legítima suspeita de Bielschowsky, Squeff e Vasconcellos (2014), de que em vários 
importantes setores da indústria teriam prevalecido investimentos em moderni-
zação, com pouca expansão de capacidade, e que, ademais, a indústria como um 
todo não tenha se caracterizado por investimentos em diversificação produtiva. 

É possível listar, em forma tentativa, um conjunto de fatores que podem ter 
sido responsáveis pelo comportamento do investimento e do comércio externo da 
indústria de transformação. Trata-se de possíveis causas tanto por conta de fatores 
de demanda quanto de oferta. 
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1) A crise mundial provocou capacidade ociosa global a partir de 2008,  
e a isto se somou a desaceleração da economia brasileira a partir de 2011. 
Mesmo considerando-se que a indústria brasileira manteve um bom nível 
de utilização de capacidade, o fato de que uma parte considerável de sua 
produção é realizada por filiais das empresas multinacionais – ávidas 
por “desovar” no Brasil a produção de suas matrizes e filiais sediadas 
em economias em crise ou em recessão – pode ter adiado decisões de 
investir no Brasil em 2010, e ainda mais depois disso, quando ocorreu 
desaceleração do crescimento da produção e da demanda no país. Ou 
seja, a crise mundial e a desaceleração interna posterior a 2010 podem 
ter tido importante efeito desestimulador.

2) Tudo indica que o êxito em termos de expansão dos investimentos, da 
produtividade e de competitividade da engrenagem produtiva sino-asiática 
na indústria de transformação represente um forte risco a investimentos 
no Brasil. Isto pode ser acirrado pelo fato de que as empresas matrizes 
das filiais aqui instaladas, quando não realizam esforços por maximizar 
sua produção em suas casas-matrizes e em suas proximidades geográficas, 
deslocam-na preferencialmente a suas filiais na China e cercanias.

3) O anterior é algo que pode estar sendo especialmente intenso justamente 
nos segmentos e cadeias de valor de maior dinamismo na demanda e maior 
densidade tecnológica e maior. Nesse sentido, o fato de que o padrão re-
cente de desenvolvimento brasileiro inclui mudança no perfil distributivo 
e forte expansão na demanda por bens de maior intensidade tecnológica, 
por camadas das populações que previamente não tinham acesso a esses 
bens, também pode ter concorrido para a ampliação da brecha externa.

4) Há, contudo, indicações sólidas de que houve pouca expansão de capaci-
dade mesmo em alguns importantes setores tradicionais, e aparentemente 
sem maiores problemas de competitividade, como siderurgia e petroquí-
mica.  É possível que o padrão de propriedade posterior às privatizações 
não tenha sido favorável a um aumento dos investimentos em expansão.

5) Em alguns segmentos, especialmente naqueles em que predominam 
empresas de porte pequeno e médio e com baixas margens de lucro, a 
apreciação da taxa de câmbio também pode ter concorrido para conter 
investimentos. Isso não elimina, porém, a necessidade de se perguntar 
como tal reação se coaduna com as evidências de elevadas taxas de ren-
tabilidade das grandes empresas em quase todo o espetro setorial, e até 
que ponto os elementos de natureza microeconômica, setorial e conjun-
tural, como os anteriormente listados, não teriam sido mais relevantes 
ao comportamento investidor do que a taxa de câmbio. 
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O estudo também identificou, em forma tributária de outros estudos (por 
exemplo, Squeff, 2012), que, no que se refere à produtividade, ocorreu um de-
sempenho pouco virtuoso da indústria brasileira. Algumas hipóteses podem ser 
sugeridas, com base em dados como os levantados neste trabalho, mas, como se 
sabe, trata-se de um terreno que igualmente demanda o aprofundamento de estudos 
microeconômicos mais específicos. 

A discussão sobre as perspectivas da economia brasileira e suas dificuldades para 
perseguir um ciclo expansivo mais persistente e com melhor inserção internacional 
combina problemas e limitações domésticas com um ambiente internacional que 
apresenta desafios importantes em termos de inserção em mercados industriais 
dinâmicos. Entre as deficiências apontadas por vários analistas da economia brasi-
leira estaria a incapacidade de uma elevação sustentada do investimento industrial, 
gerando, assim, impactos positivos sobre ganhos de produtividade e competitividade.

A decisão de investimento em nova capacidade, e especificamente em nova 
capacidade que incorpora inovações de produto e modernização tecnológica, tem que 
considerar as dimensões da dinâmica da produção industrial internacional. Assim, 
além do impacto fundamental do grau de utilização da capacidade já instalada, há 
que se levar em conta a expectativa de rentabilidade futura, que depende do que 
os empresários esperam sobre a evolução futura da demanda e se as margens de 
lucro que poderão ser realizadas nos novos projetos serão adequadas. Essa dimensão 
não pode ser captada ex post com valores de rentabilidade efetivamente auferidos, 
e estão relacionadas a setores novos cuja avaliação de ganho é prospectiva, e não 
exatamente igual à corrente.

Conclui-se que a combinação de alta lucratividade com investimentos em 
setores e produtos nos quais a indústria já possui alguma vantagem competitiva não 
garante que esta vá acompanhar a trajetória da dinâmica capitalista determinada 
segundo padrões de concorrência globais. 

Os resultados aqui analisados apontam para um quadro complexo no qual não 
se vislumbram soluções unidimensionais para os problemas de evolução da indústria 
brasileira. Argumentos simplistas envolvendo as relações entre rentabilidade, câmbio, 
investimento e ampliação da capacidade de produção devem ser abandonadas em 
favor de explicações mais complexas que incorporem as dimensões das mudanças da 
estrutura produtiva moderna, inserção competitiva internacional, fatores de infraes-
trutura física e institucional (financiamento, sistema de inovação) e, finalmente, a 
manutenção de um nível de demanda agregada relativamente constante que evite os 
stop and go que caracterizam a economia em anos recentes. A manutenção de uma 
alta propensão a investir com modernização associada à expansão e diversificação 
da capacidade produtiva só se concretizará com a afirmação de uma trajetória clara 
da demanda que limite a insegurança quanto à decisão de investir do empresário.
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Por fim, a complexidade aludida anteriormente e que rejeita soluções simplistas 
e unidimensionais traz para o centro da discussão propostas de radicalização da 
política industrial, capazes de perseguir estratégias competitivas que compatibili-
zem o recente surto de crescimento com equidade a uma inserção internacional 
e a um desenvolvimento da indústria de transformação dinâmicos e que sejam 
sustentáveis no médio prazo.

REFERÊNCIAS

BIELSCHOWSKY, R. Investimento e reformas no Brasil: indústria e infraes-
trutura nos anos 1990. Brasília, Ipea, 2002. 

BIELSCHOWSKY, R., SQUEFF, G.; VASCONCELOS, L. Evolução dos inves-
timentos nas três frentes de expansão da economia brasileira na década de 2000. 
In: CALIXTRE, A.; BIANCARELLI, A.; CINTRA, M. (org.)Presente e futuro 
do desenvolvimento brasileiro. Brasília: Ipea, 2014.

BONELLI, R; PESSÔA, S. A. Desindustrialização no Brasil: fatos e versões. In: 
BACHA, Edmar Lisboa; BOLLE, M. B. de. (Org.). Novos dilemas da política 
econômica – ensaios em homenagem a Dionísio Dias Carneiro. Rio de Janeiro: 
LTC Editora Ltda., 2011.

BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E SOCIAL. série Visões do Desenvolvimento (vários números)

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA.  
Comunicado nº 133. Brasília: Ipea, 2012.

KALECKI, M. Teoria da dinâmica econômica. São Paulo: Editora Nova Cultura, 1977.

KUPFER, D.; CARVALHO, L. Síndrome macroeconômica, competitividade e cres-
cimento. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Altos Estudos, 2007. Mimeografado.

KUPFER, D.; LAPLANE, M. F. Perspectivas do investimento no Brasil:  
síntese final. Campinas: Editora Unicamp; Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2010.

LUPORINI, V.; ALVES, J. Investimento privado: uma análise empírica para o 
Brasil. Economia e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 3, p. 449-475, 2010.

PINTO, E. Bloco no poder e governo Lula. 2010. Tese (Doutorado em Eco-
nomia) – Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2010.

SANTOS, C. H. M. dos; PIRES, M. C de C. Qual a sensibilidade dos investimentos 
privados a aumentos na carga tributária brasileira? Uma investigação econométrica. 
Revista de economia política, v. 29, n. 3, p. 213, 2009.



238 Produtividade no Brasil: desempenho e determinantes

SANTOS, C. H. M. dos et al. Revisitando a dinâmica trimestral do Investimento 
no Brasil: 1996-2012. [s.l: s.n.].

SARTI, F.; HIRATUKA, C. (Coord.). Perspectivas do investimento na indústria. 
Rio de Janeiro: Synergia, 2010.

SERRANO, F.; SUMMA, R. F. A desaceleração rudimentar da economia brasileira 
desde 2011. Oikos, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, 2012.

SQUEFF, G. C Desindustrialização: luzes e sombras no debate brasileiro. Brasília: 
Ipea, 2012. (Texto para Discussão, n. 1747).

TEIXEIRA, R. A.; PINTO, E. C. A economia política dos governos FHC, Lula 
e Dilma: dominância financeira, blocos no poder e desenvolvimento econômico. 
Economia e Sociedade, Campinas, v. 21, número especial, 2012.

TORRES FILHO, E. T.; PUGA, F.; MEIRELES, B. Perspectivas do investimento: 
2010-2013. Rio de Janeiro: BNDES, 2011.



239

Rentabilidade, investimento e produtividade na indústria de  
transformação brasileira: 2000-2009

APÊNDICE METODOLÓGICO E ESTATÍSTICO

A base de dados da rentabilidade das empresas industriais brasileiras foi construída 
a partir das informações da Revista Exame (Maiores e Melhores), que, divulgada 
anualmente, mostra os resultados contábeis das 1.246 maiores empresas em termos 
de vendas. Desse total, 453 empresas foram classificadas como pertencentes à in-
dústria de transformação. Para a construção do banco de dados, foram selecionados 
os anos entre 1996 e 2012. 

Além dessa escolha temporal, o banco de dados foi configurado a partir 
das seguintes variáveis: patrimônio líquido, lucro líquido e rentabilidade sobre 
o patrimônio líquido (Lucro Líquido/Patrimônio Líquido). Essas variáveis estão 
definidas no box A.1.

BOX A.1 
Principais variáveis: definições 

1 Definições das principais variáveis

Patrimônio Líquido Legal (P. L. L.): é a soma do capital, das reservas, dos lucros acumulados e dos resultados 
de exercícios futuros menos a soma do capital a integralizar, das ações em tesouraria, dos prejuízos acumulados e 
das despesas de variação cambial registradas no ativo diferido, sem considerar os efeitos da inflação. 

Lucro Líquido Legal (L. L. L.): é o resultado nominal do exercício, apurado de acordo com as regras legais (sem 
considerar os efeitos da inflação), depois de descontada a provisão para o imposto de renda e contribuição social 
e ajustados os juros sobre o capital próprio, considerados como despesas financeiras.

Taxa de Retorno sobre o patrimônio líquido/Taxa de lucro (Tx. L.): mede o retorno do investimento dos 
proprietários da empresa. É o lucro líquido (legal) dividido pelo patrimônio líquido (legal) e multiplicado por 100. 
Para o cálculo, consideram-se como patrimônio os dividendos distribuídos no exercício e juros sobre o capital 
próprio tidos como passivos.

Fonte: Revista Exame (Maiores e Melhores).

A 453 empresas industriais foram classificadas por grupo, subgrupo e setores 
de atividades econômicas (CNAE) conforme box A.1. A opção por esta classifi-
cação deve-se ao fato de que é possível observar, ao mesmo tempo, a evolução da 
rentabilidade, do investimento e da produtividade. 
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TABELA A.1 
Número de empresas industriais da amostra por grupo, subgrupo e por setores  
de atividades 

Grupo Subgrupo
Classificação setorial da indústria por setores de atividades 

econômicas (CNAE)
Nº de empresas

Recursos naturais Agroindústria

Alimentos e bebidas 133

Produtos do fumo 3

Produtos de madeira – exclusive móveis 6

Celulose e produtos de papel 25

Total (1) 167

Consumo de 
massa

Bens de consumo 
não duráveis

Têxteis 18

Artigos do vestuário e acessórios 9

Artefatos de couro e calçados 6

Jornais, revistas, discos 3

Produtos farmacêuticos 14

Perfumaria, higiene e limpeza 5

Subtotal 55

Bens de consumo 
duráveis

 

Eletrodomésticos 8

Automóveis, camionetas e utilitários 4

Móveis e produtos das indústrias diversas 12

Subtotal 24

Total (2) 79

Bens de capital e 
intermediários

Bens interme-
diários

Produtos químicos 29

Fabricação de resina e elastômeros 5

Defensivos agrícolas 15

Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 2

Produtos e preparados químicos diversos 6

Artigos de borracha e plástico 8

Cimento 8

Outros produtos de minerais não metálicos 0

Fabricação de aço e derivados 27

Metalurgia de metais não ferrosos 10

Peças e acessórios para veículos automotores 33

Subtotal 143

Bens de capital
 

Produtos de metal – exclusive máquinas e equipamentos 5

Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos 25

Máquinas para escritório e equipamentos de informática 3

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 11

Material eletrônico e equipamentos de comunicações 11

Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e óptico 1

Caminhões e ônibus 4

Outros equipamentos de transporte 4

Subtotal 64

Total (3) 207

TOTAL (1)+(2)+(3) 453

Elaboração dos autores a partir das informações da Revista Exame (Maiores e Melhores).
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O número total de empresas industriais da amostra é de 453, sendo 167 
do grupo de recursos naturais, 79 do grupo consumo de massa, 143 que atuam 
na produção de bens intermediários e 64 na produção de bens de capital (tabela 
A.1). É preciso destacar que existem variações na amostra de um ano para outro, 
pois as 453 empresas industriais não necessariamente aparecem em todos os 
anos entre 1996 e 2012. Isto acontece em decorrência de determinadas empresas 
entraram e saíram da amostra. Segundo Kupfer (2001), ao se utilizar as informa-
ções da Exame (maiores e melhores) ou de revistas que apresentam este tipo de 
informação, os estudos estão sujeitos a estes tipos de variações da amostra que são 
fruto de razões esperadas, bem como por razões decorrentes da própria fonte de 
informação utilizada.

Quanto aos motivos esperados, destacam-se as diferenças de dinamismos entre 
as empresas, a ocorrência de fusões e aquisições entre as firmas e a saída e a entrada 
das empresas. No que diz respeito aos eventos não esperados, verifica-se que, em 
certas situações, as empresas saem e entram da amostra em virtude de falhas no 
registro das informações, quer seja devido a situações em que a firma não divulgou 
o seu balanço contábil em tempo de ser incluído na publicação da revista, quer 
seja em decorrência de mudanças nas políticas corporativas das empresas12 ou dos 
critérios utilizados pela Revista Exame ao longo do período analisado.

A despeito desses problemas nos dados disponíveis sobre rentabilidade das 
empresas, a pesquisa empírica consegue captar os grandes fatos estilizados das 
principais mudanças/manutenções da rentabilidade da indústria e de vários de 
seus subsetores. 

Para verificar a representatividade da amostra em relação ao conjunto da in-
dústria de transformação, utilizou-se a variável vendas, pois ela é, em boa medida, 
comparável com os dados agregados do valor bruto da produção da indústria de 
transformação das Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). Isso já não acontece com as variáveis patrimônio líquido (nas Contas 
Nacionais atuais não se contabilizam os estoques de riqueza dos setores) e lucro 
líquido (existem muitas discrepâncias e mediações entre os métodos de cálculo 
do lucro líquido contábil e do lucro macroeconômico) das empresas industriais.

Os dados do gráfico A.1 mostram elevada representatividade das vendas 
das 453 empresas industriais (amostra) em relação ao seu equivalente nas Contas 
Nacionais (universo), a saber: o valor bruto da produção da indústria de transfor-
mação (excluído o refino de petróleo). Entre 1996 e 2009, a representatividade 
média da amostra foi elevada e de 57,0% e apresentou uma amplitude grande ao 

12. É preciso destacar que o setor da indústria automobilística está sub-representado na amostra em virtude das 
políticas corporativas das maiores montadoras instaladas no Brasil que não divulgam os seus balanços. Sendo assim, 
os grupos Ford e Chevrolet não aparecem na amostra. Além disso, o grupo Volkswagen só aparece entre 1995 e 1998. 
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longo do período (desvio padrão de 15%). Isso evidencia que a amostra representa 
boa parte do conjunto da indústria de transformação e que, ao longo do período, 
ocorreram elevadas variações dessa amostra em virtude dos problemas desse tipo 
de base (já apresentados anteriormente) e das oscilações do câmbio, uma vez que 
as informações das vendas das empresas somente estão disponíveis em dólar. 

GRÁFICO A.1 
Representatividade da amostra (vendas das 453 empresas industriais/valor bruto 
da produção) em relação à indústria de transformação (menos refino de petróleo) – 
1996-2012 
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Fonte: CNAE/IBGE e banco de dados.

Os nomes das 453 empresas industriais estão listados, no quadro A.1, por 
subgrupo e setores de atividades econômicas (CNAE).

QUADRO A.1
Nomes das empresas industriais da amostra por subgrupo e por setores de atividades 

Subgrupo
Classificação setorial da indústria por setores de atividades 

econômicas (CNAE)
Empresas

Agroindústria Alimentos e bebidas Ambev

Agroindústria Alimentos e bebidas Bunge

Agroindústria Alimentos e bebidas Cargill

Agroindústria Alimentos e bebidas JBS

Agroindústria Alimentos e bebidas BRF

Agroindústria Alimentos e bebidas BRF/sadia

Agroindústria Alimentos e bebidas Ambev bebidas

Agroindústria Alimentos e bebidas Mondelez Brasil

Agroindústria Alimentos e bebidas Marfrig

Agroindústria Alimentos e bebidas Frigorífico Minerva

Agroindústria Alimentos e bebidas Seara

Agroindústria Alimentos e bebidas Brasil Kirin-Itu

Agroindústria Alimentos e bebidas Aurora Alimentos

(Continua)
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Subgrupo
Classificação setorial da indústria por setores de atividades 

econômicas (CNAE)
Empresas

Agroindústria Alimentos e bebidas C. Vale

Agroindústria Alimentos e bebidas Spaipa Coca-Cola

Agroindústria Alimentos e bebidas Rio de Janeiro

Agroindústria Alimentos e bebidas Itambé

Agroindústria Alimentos e bebidas Garoto

Agroindústria Alimentos e bebidas Caramuru

Agroindústria Alimentos e bebidas Granol

Agroindústria Alimentos e bebidas Vonpar Refrescos

Agroindústria Alimentos e bebidas Cooxupe

Agroindústria Alimentos e bebidas Parmalat

Agroindústria Alimentos e bebidas M. Dias Branco

Agroindústria Alimentos e bebidas Lar

Agroindústria Alimentos e bebidas Norsa

Agroindústria Alimentos e bebidas Arosuco

Agroindústria Alimentos e bebidas Cocamar

Agroindústria Alimentos e bebidas Bianchini

Agroindústria Alimentos e bebidas Macedo

Agroindústria Alimentos e bebidas Brasil Kirin-Macacu

Agroindústria Alimentos e bebidas Comigo

Agroindústria Alimentos e bebidas Copacol

Agroindústria Alimentos e bebidas Cooperativa Agrária

Agroindústria Alimentos e bebidas Cooperalfa

Agroindústria Alimentos e bebidas Yoki

Agroindústria Alimentos e bebidas Coca-Cola Guararapes

Agroindústria Alimentos e bebidas Mataboi

Agroindústria Alimentos e bebidas Camil

Agroindústria Alimentos e bebidas Castrolanda

Agroindústria Alimentos e bebidas Vigor

Agroindústria Alimentos e bebidas Algar Agro

Agroindústria Alimentos e bebidas Coopavel

Agroindústria Alimentos e bebidas Frimesa

Agroindústria Alimentos e bebidas Diplomata

Agroindústria Alimentos e bebidas Coca-Cola Ribeirão Preto

Agroindústria Alimentos e bebidas Pif Paf

Agroindústria Alimentos e bebidas Oleoplan

Agroindústria Alimentos e bebidas LBR

Agroindústria Alimentos e bebidas Josapar

Agroindústria Alimentos e bebidas Danone

Agroindústria Alimentos e bebidas Batavo

Agroindústria Alimentos e bebidas Laticínios Bela Vista

Agroindústria Alimentos e bebidas Corol

(Continuação)

(Continua)
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Subgrupo
Classificação setorial da indústria por setores de atividades 

econômicas (CNAE)
Empresas

Agroindústria Alimentos e bebidas Cotrijal

Agroindústria Alimentos e bebidas Moinhos Cruzeiro do Sul

Agroindústria Alimentos e bebidas Brasal Refrigerantes

Agroindústria Alimentos e bebidas Kaefer Agro Industrial

Agroindústria Alimentos e bebidas Frigol

Agroindústria Alimentos e bebidas BSBIOS

Agroindústria Alimentos e bebidas Copagril

Agroindústria Alimentos e bebidas Languiru

Agroindústria Alimentos e bebidas CDA Alimentos

Agroindústria Alimentos e bebidas Piraqué

Agroindústria Alimentos e bebidas Frigoestrela

Agroindústria Alimentos e bebidas
Cia. Fluminense  
Refrigerantes

Agroindústria Alimentos e bebidas Cacique

Agroindústria Alimentos e bebidas Coca-Cola CBA

Agroindústria Alimentos e bebidas Bolachas Mabel

Agroindústria Alimentos e bebidas Frisa

Agroindústria Alimentos e bebidas
Globoaves São Paulo 
Agroavícola

Agroindústria Alimentos e bebidas Vilma Alimentos

Agroindústria Alimentos e bebidas Superfrango

Agroindústria Alimentos e bebidas Dori Alimentos

Agroindústria Alimentos e bebidas Frangos Canção

Agroindústria Alimentos e bebidas Cosuel

Agroindústria Alimentos e bebidas Moinho Anaconda

Agroindústria Alimentos e bebidas Laticínios Jussara

Agroindústria Alimentos e bebidas
Ind. Reunidas Raymundo 
da Fonte

Agroindústria Alimentos e bebidas Yakult

Agroindústria Alimentos e bebidas Cia Maranhense

Agroindústria Alimentos e bebidas Renosa

Agroindústria Alimentos e bebidas Asa Alimentos

Agroindústria Alimentos e bebidas Sococo

Agroindústria Alimentos e bebidas Confepar

Agroindústria Alimentos e bebidas Syngenta Seeds

Agroindústria Alimentos e bebidas Moinho Cearense

Agroindústria Alimentos e bebidas Kowalski

Agroindústria Alimentos e bebidas Ocrim

Agroindústria Alimentos e bebidas Slc Alimentos

Agroindústria Alimentos e bebidas Conservas Oderich

Agroindústria Alimentos e bebidas Centro Oeste Rações

(Continuação)

(Continua)
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Subgrupo
Classificação setorial da indústria por setores de atividades 

econômicas (CNAE)
Empresas

Agroindústria Alimentos e bebidas Café Iguaçu

Agroindústria Alimentos e bebidas Nutrimental

Agroindústria Alimentos e bebidas Café São Braz

Agroindústria Alimentos e bebidas Agrovêneto

Agroindústria Alimentos e bebidas
Bel Chocolates/Leite 
Hércules

Agroindústria Alimentos e bebidas Complem

Agroindústria Alimentos e bebidas Supra

Agroindústria Alimentos e bebidas
Orquídea – Farinhas e 
Massas

Agroindústria Alimentos e bebidas Leardini

Agroindústria Alimentos e bebidas Cravil

Agroindústria Alimentos e bebidas Brasília Alimentos

Agroindústria Alimentos e bebidas Agra

Agroindústria Alimentos e bebidas Santa Helena

Agroindústria Alimentos e bebidas Cooperja

Agroindústria Alimentos e bebidas Selita

Agroindústria Alimentos e bebidas Moinho do Nordeste

Agroindústria Alimentos e bebidas Camnpal

Agroindústria Alimentos e bebidas Leitesol

Agroindústria Alimentos e bebidas Cotricampo

Agroindústria Alimentos e bebidas Quatá

Agroindústria Alimentos e bebidas Ducoco-ES

Agroindústria Alimentos e bebidas Rivelli Alimentos

Agroindústria Alimentos e bebidas Plant Bem

Agroindústria Alimentos e bebidas Cerealista Rosalito

Agroindústria Alimentos e bebidas Adram

Agroindústria Alimentos e bebidas Prodasa

Agroindústria Alimentos e bebidas Saudali

Agroindústria Alimentos e bebidas Mogasa

Agroindústria Alimentos e bebidas Cooprata

Agroindústria Alimentos e bebidas Granfino

Agroindústria Alimentos e bebidas Frinal

Agroindústria Alimentos e bebidas Itamaraty

Agroindústria Alimentos e bebidas Globosuínos Agropecuária

Agroindústria Alimentos e bebidas São João Alimentos

Agroindústria Alimentos e bebidas Cotrisul

Agroindústria Alimentos e bebidas CRBS

Agroindústria Alimentos e bebidas Palmali

Agroindústria Alimentos e bebidas Comapi

Agroindústria Alimentos e bebidas Barbosa e Marques

Agroindústria Alimentos e bebidas Moinho Santa Clara
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Agroindústria Alimentos e bebidas Cocam

Agroindústria Produtos do fumo Souza Cruz

Agroindústria Produtos do fumo ABESP

Agroindústria Produtos do fumo Empresa: CTA Continental

Agroindústria Produtos de madeira - exclusive móveis PBLOG

Agroindústria Produtos de madeira - exclusive móveis Duratex

Agroindústria Produtos de madeira - exclusive móveis Arauco

Agroindústria Produtos de madeira - exclusive móveis Ie Madeira

Agroindústria Produtos de madeira - exclusive móveis Tanac

Agroindústria Produtos de madeira - exclusive móveis Swedish Match

Agroindústria Celulose e produtos de papel Louis Dreyfus

Agroindústria Celulose e produtos de papel Suzano

Agroindústria Celulose e produtos de papel Klabin

Agroindústria Celulose e produtos de papel Fibria

Agroindústria Celulose e produtos de papel Kimberly-Clark

Agroindústria Celulose e produtos de papel International Paper

Agroindústria Celulose e produtos de papel Cenibra

Agroindústria Celulose e produtos de papel Grupo Orsa

Agroindústria Celulose e produtos de papel MWV Rigesa

Agroindústria Celulose e produtos de papel Veracel

Agroindústria Celulose e produtos de papel Mili

Agroindústria Celulose e produtos de papel Bahia Speciality Cellulose

Agroindústria Celulose e produtos de papel Celulose Irani

Agroindústria Celulose e produtos de papel Penha

Agroindústria Celulose e produtos de papel Jandaia

Agroindústria Celulose e produtos de papel Stora Enso Arapoti

Agroindústria Celulose e produtos de papel Adami

Agroindústria Celulose e produtos de papel Iguaçu Celulose

Agroindústria Celulose e produtos de papel Santa Maria

Agroindústria Celulose e produtos de papel Ibema

Agroindústria Celulose e produtos de papel Tedesco

Agroindústria Celulose e produtos de papel Bragagnolo

Agroindústria Celulose e produtos de papel Rigesa do Nordeste

Agroindústria Celulose e produtos de papel Novacki

Agroindústria Celulose e produtos de papel São Carlos

Bens de consumo não duráveis Têxteis Coteminas

Bens de consumo não duráveis Têxteis Vicunha

Bens de consumo não duráveis Têxteis Hering

Bens de consumo não duráveis Têxteis Beira Rio

Bens de consumo não duráveis Têxteis Tavex

(Continuação)

(Continua)



247

Rentabilidade, investimento e produtividade na indústria de  
transformação brasileira: 2000-2009

Subgrupo
Classificação setorial da indústria por setores de atividades 

econômicas (CNAE)
Empresas

Bens de consumo não duráveis Têxteis Teka

Bens de consumo não duráveis Têxteis Santanense

Bens de consumo não duráveis Têxteis M&G Fibras

Bens de consumo não duráveis Têxteis Santo Antônio

Bens de consumo não duráveis Têxteis Cedro e Cachoeira

Bens de consumo não duráveis Têxteis Karsten

Bens de consumo não duráveis Têxteis Pettenati

Bens de consumo não duráveis Têxteis Dohler

Bens de consumo não duráveis Têxteis Santana Textiles

Bens de consumo não duráveis Têxteis Cataguases

Bens de consumo não duráveis Têxteis Norfil

Bens de consumo não duráveis Têxteis Brastex

Bens de consumo não duráveis Têxteis Fiação São Bento

Bens de consumo não duráveis Artigos do vestuário e acessórios Astrazeneca

Bens de consumo não duráveis Artigos do vestuário e acessórios Doux

Bens de consumo não duráveis Artigos do vestuário e acessórios Guararapes

Bens de consumo não duráveis Artigos do vestuário e acessórios Arezzo

Bens de consumo não duráveis Artigos do vestuário e acessórios Meias Lupo

Bens de consumo não duráveis Artigos do vestuário e acessórios Dakota-NE

Bens de consumo não duráveis Artigos do vestuário e acessórios Marisol

Bens de consumo não duráveis Artigos do vestuário e acessórios Renauxview

Bens de consumo não duráveis Artigos do vestuário e acessórios Linhas Círculo

Bens de consumo não duráveis Artefatos de couro e calçados Grendene

Bens de consumo não duráveis Artefatos de couro e calçados Alpargatas

Bens de consumo não duráveis Artefatos de couro e calçados Vulcabras/Azaleia-BA

Bens de consumo não duráveis Artefatos de couro e calçados Vulcabras/Azaleia-CE

Bens de consumo não duráveis Artefatos de couro e calçados Viposa

Bens de consumo não duráveis Artefatos de couro e calçados Fuga Couros

Bens de consumo não duráveis Jornais, revistas, discos Globo

Bens de consumo não duráveis Jornais, revistas, discos Editora Abril

Bens de consumo não duráveis Jornais, revistas, discos Infoglobo

Bens de consumo não duráveis Produtos farmacêuticos Hypermarcas

Bens de consumo não duráveis Produtos farmacêuticos Novartis

Bens de consumo não duráveis Produtos farmacêuticos Roche

Bens de consumo não duráveis Produtos farmacêuticos EMS Sigma Pharma

Bens de consumo não duráveis Produtos farmacêuticos Eurofarma

Bens de consumo não duráveis Produtos farmacêuticos Ache

Bens de consumo não duráveis Produtos farmacêuticos Merck

Bens de consumo não duráveis Produtos farmacêuticos Tortuga

Bens de consumo não duráveis Produtos farmacêuticos Laboratório Cristalia
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Bens de consumo não duráveis Produtos farmacêuticos Biolab Sanus Farmacêutica

Bens de consumo não duráveis Produtos farmacêuticos Bristol-Myers Squibb

Bens de consumo não duráveis Produtos farmacêuticos Novo Nordisk

Bens de consumo não duráveis Produtos farmacêuticos União Farmacêutica

Bens de consumo não duráveis Produtos farmacêuticos Teuto

Bens de consumo não duráveis Produtos farmacêuticos Vallée

Bens de consumo não duráveis Perfumaria, higiene e limpeza Natura

Bens de consumo não duráveis Perfumaria, higiene e limpeza P&G

Bens de consumo não duráveis Perfumaria, higiene e limpeza Avon 

Bens de consumo não duráveis Perfumaria, higiene e limpeza Bombril

Bens de consumo não duráveis Perfumaria, higiene e limpeza Providência

Bens de consumo duráveis Eletrodomésticos Whirlpool

Bens de consumo duráveis Eletrodomésticos Electrolux

Bens de consumo duráveis Eletrodomésticos Arno Panex

Bens de consumo duráveis Eletrodomésticos Brastemp

Bens de consumo duráveis Eletrodomésticos Esmaltec

Bens de consumo duráveis Eletrodomésticos Semp Toshiba Informática

Bens de consumo duráveis Eletrodomésticos Lorenzetti

Bens de consumo duráveis Eletrodomésticos Elgin

Bens de consumo duráveis Automóveis, camionetas e utilitários Fiat

Bens de consumo duráveis Automóveis, camionetas e utilitários Renault

Bens de consumo duráveis Automóveis, camionetas e utilitários Mitsubishi Motors

Bens de consumo duráveis Automóveis, camionetas e utilitários Tower Automotive do Brasil

Bens de consumo duráveis Móveis e produtos das indústrias diversas Faber-Castell

Bens de consumo duráveis Móveis e produtos das indústrias diversas Cisper

Bens de consumo duráveis Móveis e produtos das indústrias diversas Eucatex

Bens de consumo duráveis Móveis e produtos das indústrias diversas Quero

Bens de consumo duráveis Móveis e produtos das indústrias diversas Portobello

Bens de consumo duráveis Móveis e produtos das indústrias diversas Tramontina

Bens de consumo duráveis Móveis e produtos das indústrias diversas Fibraplac

Bens de consumo duráveis Móveis e produtos das indústrias diversas CBC Cartuchos

Bens de consumo duráveis Móveis e produtos das indústrias diversas Eliane

Bens de consumo duráveis Móveis e produtos das indústrias diversas Furukawa

Bens de consumo duráveis Móveis e produtos das indústrias diversas Todeschini

Bens de consumo duráveis Móveis e produtos das indústrias diversas Duraflora

Bens intermediários Produtos químicos Braskem

Bens intermediários Produtos químicos Basf

Bens intermediários Produtos químicos Bayer

Bens intermediários Produtos químicos Heringer

Bens intermediários Produtos químicos Dupont
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Bens intermediários Produtos químicos Braskem QPAR

Bens intermediários Produtos químicos Quattor

Bens intermediários Produtos químicos Rhodia

Bens intermediários Produtos químicos Mosaic

Bens intermediários Produtos químicos Goiasfertil

Bens intermediários Produtos químicos Dow Brasil Sudeste

Bens intermediários Produtos químicos Yara

Bens intermediários Produtos químicos Vale Fertilizantes

Bens intermediários Produtos químicos Oxiteno NE

Bens intermediários Produtos químicos Clariant

Bens intermediários Produtos químicos Elekeiroz

Bens intermediários Produtos químicos Henkel

Bens intermediários Produtos químicos Oxiteno

Bens intermediários Produtos químicos Deten Química

Bens intermediários Produtos químicos Carbocloro

Bens intermediários Produtos químicos Petronas Lubrificantes

Bens intermediários Produtos químicos Evonik Degussa

Bens intermediários Produtos químicos Quantiq

Bens intermediários Produtos químicos Galvani

Bens intermediários Produtos químicos Nitro Química

Bens intermediários Produtos químicos Nortox

Bens intermediários Produtos químicos FCC

Bens intermediários Produtos químicos GPC Química

Bens intermediários Produtos químicos
AKZO Nobel Pulp and 
Performance

Bens intermediários Fabricação de resina e elastômeros Dow

Bens intermediários Fabricação de resina e elastômeros Rio Polímeros

Bens intermediários Fabricação de resina e elastômeros M&G Polímeros

Bens intermediários Fabricação de resina e elastômeros Innova

Bens intermediários Fabricação de resina e elastômeros Solvay Indupa

Bens intermediários Defensivos agrícolas FMC Química

Bens intermediários Defensivos agrícolas Milenia

Bens intermediários Defensivos agrícolas Iharabras

Bens intermediários Defensivos agrícolas Nufarm

Bens intermediários Defensivos agrícolas Adubos Sudoeste

Bens intermediários Defensivos agrícolas Fertigran

Bens intermediários Defensivos agrícolas Unifertil

Bens intermediários Defensivos agrícolas Fertipar Bandeirantes

Bens intermediários Defensivos agrícolas Península Fertilizantes
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Bens intermediários Defensivos agrícolas Fertipar Sudeste

Bens intermediários Defensivos agrícolas Fertipar Bahia

Bens intermediários Defensivos agrícolas Sipcam UPL Brasil

Bens intermediários Defensivos agrícolas Fertine

Bens intermediários Defensivos agrícolas Fersol

Bens intermediários Tintas, vernizes, esmaltes e lacas AKZO Nobel

Bens intermediários Tintas, vernizes, esmaltes e lacas Renner Sayerlack

Bens intermediários Produtos e preparados químicos diversos Bunge Fertilizantes

Bens intermediários Produtos e preparados químicos diversos 3M

Bens intermediários Produtos e preparados químicos diversos Fertipar

Bens intermediários Produtos e preparados químicos diversos Sapore

Bens intermediários Produtos e preparados químicos diversos Eternit

Bens intermediários Produtos e preparados químicos diversos Stratura Asfaltos

Bens intermediários Produtos e preparados químicos diversos IBF

Bens intermediários Artigos de borracha e plástico Tigre

Bens intermediários Artigos de borracha e plástico Amanco

Bens intermediários Artigos de borracha e plástico Vipal

Bens intermediários Artigos de borracha e plástico Videolar

Bens intermediários Artigos de borracha e plástico Dixie Toga

Bens intermediários Artigos de borracha e plástico Cremer

Bens intermediários Artigos de borracha e plástico Zaraplast

Bens intermediários Artigos de borracha e plástico Engepack-SP

Bens intermediários Cimento Votorantim Cimentos

Bens intermediários Cimento Votorantim Cimentos N/NE

Bens intermediários Cimento Intercement

Bens intermediários Cimento Ciminas

Bens intermediários Cimento Cimento Itambe

Bens intermediários Cimento Cimentos Liz

Bens intermediários Cimento Cimento Tupi

Bens intermediários Cimento Disbral

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Arcelormittal Brasil

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Usiminas

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados CSN

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Gerdau Aços Longos

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Gerdau Açominas

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Aperam

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados V&M

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Soluções Usiminas

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Votorantim Siderurgia

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Novelis
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Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Tupy

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados BBA

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Arcelormittal Tubarão

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Gerdau Aços Especiais

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Belgo Bekaert-NE

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Arcelormittal Gonvarri

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Ferbasa

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados WHB Fundição

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Amsted Maxiom

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Villares Metals

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados ESAB

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados SOUFER

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Brasmetal

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Morlan

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Manchester

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Mundial

Bens intermediários Fabricação de aço e derivados Rio Doce

Bens intermediários Metalurgia de metais não ferrosos CBA

Bens intermediários Metalurgia de metais não ferrosos CBMM

Bens intermediários Metalurgia de metais não ferrosos Alcoa

Bens intermediários Metalurgia de metais não ferrosos Alunorte

Bens intermediários Metalurgia de metais não ferrosos Albras

Bens intermediários Metalurgia de metais não ferrosos Votorantim Metais

Bens intermediários Metalurgia de metais não ferrosos Termomecânica

Bens intermediários Metalurgia de metais não ferrosos Crown

Bens intermediários Metalurgia de metais não ferrosos Brasilata

Bens intermediários Metalurgia de metais não ferrosos Gravia

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores SPAL

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Pirelli

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Cummins

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Maxiom

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores ZF

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Mahle

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Magneti Marelli

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores TRW

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores
MWM International 
Motores

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Suspensys

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Magneti Marelli COFAP
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Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Aethra

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores TEKSID

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Plascar

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Mangels

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Sifco

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Tenneco

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Facchini

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Fras-Le

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Baterias Moura

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Master

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Takata-Petri

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Grupo Delga

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Borlem

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Autometal

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Borrachas Vipal Nordeste

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Comil

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Automotiva Usiminas

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Helibras

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Pósitron

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores DHB Componentes

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Levorin

Bens intermediários Peças e acessórios para veículos automotores Pedertractor

Bens de capital Produtos de metal – exclusive máquinas e equipamentos Gerdau Comercial de Aços

Bens de capital Produtos de metal – exclusive máquinas e equipamentos TENARISCONFAB

Bens de capital Produtos de metal – exclusive máquinas e equipamentos Painco

Bens de capital Produtos de metal – exclusive máquinas e equipamentos Ciser

Bens de capital Produtos de metal – exclusive máquinas e equipamentos Metisa

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Eaton

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Usiminas Mecânica

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Atlas Schindler

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos GDK

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Romi

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Bardella

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Metalfrio

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Comau

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Taurus

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Jaraguá Equipamentos
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Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Sulzer

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Iesa

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Andritz Hydro Inepar

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos CBC

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Kepler Weber

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Voith Paper

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos KSB

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Toshiba

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Intecnial

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Agritech Lavrale

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Sandvik

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Bamaq

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Jumil

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos CASP

Bens de capital Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos Santal

Bens de capital Máquinas para escritório e equipamentos de informática Positivo Informática

Bens de capital Máquinas para escritório e equipamentos de informática Itautec

Bens de capital Máquinas para escritório e equipamentos de informática Diebold-SP

Bens de capital Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Weg Equipamentos

Bens de capital Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Siemens

Bens de capital Máquinas, aparelhos e materiais elétricos ABB

Bens de capital Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Prysmian Group

Bens de capital Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Schneider

Bens de capital Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Nexans

Bens de capital Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Stemac

Bens de capital Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Thyssenkrupp

Bens de capital Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Schulz

Bens de capital Máquinas, aparelhos e materiais elétricos PPE Fios

Bens de capital Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Romagnole

Bens de capital Material eletrônico e equipamentos de comunicações Samsung

Bens de capital Material eletrônico e equipamentos de comunicações LG-AM

Bens de capital Material eletrônico e equipamentos de comunicações LG-SP

Bens de capital Material eletrônico e equipamentos de comunicações Toshiba-AM

Bens de capital Material eletrônico e equipamentos de comunicações Ericsson

Bens de capital Material eletrônico e equipamentos de comunicações Panasonic

Bens de capital Material eletrônico e equipamentos de comunicações Alcatel-Lucent

Bens de capital Material eletrônico e equipamentos de comunicações IMPSA

Bens de capital Material eletrônico e equipamentos de comunicações Intelbras

Bens de capital Material eletrônico e equipamentos de comunicações NEC

Bens de capital Material eletrônico e equipamentos de comunicações Bematech

(Continua)
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Subgrupo
Classificação setorial da indústria por setores de atividades 

econômicas (CNAE)
Empresas

Bens de capital Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e óptico B. Braun

Bens de capital Caminhões e ônibus Marcopolo

Bens de capital Caminhões e ônibus Random

Bens de capital Caminhões e ônibus Agrale

Bens de capital Caminhões e ônibus Rodobens Caminhões-SP

Bens de capital Outros equipamentos de transporte Embraer

Bens de capital Outros equipamentos de transporte Estaleiro Atlântico SUR

Bens de capital Outros equipamentos de transporte Guerra

Bens de capital Outros equipamentos de transporte STX OSV

Elaboração dos autores a partir das informações da Revista Exame (Maiores e Melhores).

(Continuação)
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