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1. Sumário 

 
As contas nacionais no ano terminado no terceiro trimestre de 2021 

mostram forte aumento da taxa de investimento, não obstante a queda 

continuada das expectativas de crescimento do PIB para os próximos anos 

e a existência de altos níveis de incerteza que podem se agravar no ano 

eleitoral de 2022. Dada a relevância do investimento na determinação do 

crescimento da economia e do seu potencial, o objetivo desta nota é buscar 

respostas para algumas perguntas. Quais setores estão investindo?  Nas 

empresas abertas, cujas demonstrações financeiras são disponíveis, que 

indicações podem ser obtidas quanto à realização de investimentos e 

fatores relevantes da decisão de investir? Existem sinais de manutenção 

desse aumento dos investimentos ou se trata de um ciclo de curta duração?  

No nível macroeconômico, o aumento da taxa de investimento para 19% 

no ano terminado no terceiro trimestre de 2021 resulta integralmente do 

aumento de 4p.p. do investimento privado.  Dados disponíveis mostram 

que agropecuária e a construção civil respondem por cerca de 2/3 desse 

aumento de investimentos. Aumentos de preços internacionais de 

commodities e da taxa de câmbio têm favorecido as empresas ligadas ao 

agronegócio enquanto que a redução das taxas de juros desde 2017 e 

acentuada a partir de 2019 aumentaram a demanda de imóveis, e 

reduziram os custos de financiamento de sua produção e comercialização.  

Neste trabalho são utilizados dados da consolidação de demonstrações 

financeiras de capital aberto, visando a utilização de indicadores de 

rentabilidade, situação financeira e destinação dos lucros que ajudam a 

responder algumas perguntas relevantes relacionadas com a decisão de 

investir. Entretanto é importante registrar que essas empresas respondem 

por apenas ¼ do valor adicionado da economia brasileira e não incluem, 

portanto, os investimentos e indicadores de todas as empresas fechadas, 

famílias e das empresas financeiras. Além disso, uma parcela considerável 

do investimento dos mencionados setores do agronegócio e da construção 

são realizados por empresa fechadas e famílias.    
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Embora os indicadores contábeis dos investimentos das empresas abertas 

gerem uma superestimação do aumento do capital fixo nessas empresas, 

no nível agregado existem indicações que essas empresas aumentaram os 

investimentos. Os dados mostram que esses investimentos estão mais 

concentrados em um pequeno número de setores e empresas. Apenas cinco 

empresas respondem por 50% dos investimentos das empresas abertas e 

cerca de 2/3 desses investimentos foram feitos por 20 empresas. Setores 

de petróleo, mineração e empresas ligadas ao agronegócio representam a 

maior parcela dos investimentos das empresas abertas.   

A alta volatilidade e o baixo crescimento do volume de vendas das empresas 

abertas nos últimos anos não têm representado fator relevante para a 

realização de investimentos de expansão da produção para muitas das 

empresas, especialmente naquelas com foco no mercado doméstico. 

Entretanto o aumento de margens brutas nas empresas da agropecuária e 

da indústria tem gerado condições favoráveis ao investimento com o 

aumento das taxas médias de retorno do capital investido e sua 

aproximação dos custos de capital desde 2018. No ano terminado no 

terceiro trimestre de 2021, 51,5% das empresas tem taxa de retorno 

superior ao custo médio do capital em comparação ao porcentual de 42,7% 

em 2019 e praticamente equivalente aos 52,3% de 2010.  

Apesar da alta proporção de lucros retidos no ano terminado no terceiro 

trimestre de 2021, indicar a continuidade de investimentos e/ou a execução 

de novos projetos, outros fatores aumentam a incerteza desse resultado. 

Por um lado, existem os riscos associados ao avanço da pandemia para a 

velocidade de recuperação da economia mundial e especialmente da 

demanda de serviços no mercado doméstico. Por outro lado, embora os 

setores produtores de commodities mantenham expectativas de 

crescimento do volume exportado, a provável estabilização dos seus preços 

de internacionais e aumentos de custos de insumos, do custo unitário do 

trabalho e dos juros podem reduzir margens e pelo menos reduzir o 

diferencial positivo ente taxas de retorno e custos de capital das empresas 

abertas. Finalmente, as expectativas de estagnação do PIB nos próximos 

trimestres e o baixo crescimento nos próximos anos, associadas às 
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incertezas de um ano eleitoral, podem representar também condições 

menos favoráveis aos investimentos dessas empresas em 2022. 

2. Cenário não é favorável, mas taxa de investimento tem 

grande aumento em 2021 

Nesta parte a ideia é mostrar que o forte aumento recente da taxa de 

investimento coincide com algumas características do cenário 

macroeconômico, expectativas de crescimento e outros indicadores que não 

parecem favorecer decisões de investir, enquanto que no período de 2019 

e 2021 a redução dos custos de capital podem ter estimulado o 

investimento.            

 

a. As contas nacionais mostram forte elevação dos investimentos e da 

taxa de investimento 

Os dados das contas nacionais atualizados até o terceiro trimestre de 2021 

mostram um significativo salto da formação bruta de capital fixo, na 

sequência de uma tendência positiva iniciada a partir do valor mínimo 

atingido no segundo trimestre de 2020. Como se vê no Gráfico 1, o valor 

máximo na série foi atingido no ano terminado no primeiro trimestre de 

2021, com cerca de R$ 64,8 bilhões, com alguma queda daí por diante até 

o terceiro trimestre com R$ 62,7 bilhões, mas, ainda assim, 10,6% acima 

do ano terminado no terceiro trimestre de 2019.   
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GRÁFICO 01 
 

 
Fonte: IBGE – Contas Nacionais 
 

Verifica-se um significativo aumento de 3,7p.p. do PIB entre o valor de 

2019, de 15,3%, para 19,0% no ano terminado no terceiro trimestre de 

2021, como se observa no Gráfico 2. É especialmente importante lembrar 

que essa taxa de investimento 19% do PIB é apenas 2p.p. abaixo da taxa 

média de 2007 a 2014, de cerca de 21%, a mais alta taxa de investimento 

observada desde o ano 2000. 
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GRÁFICO 02 
 

 
Fonte: IBGE – Contas Nacionais  
 

 

b. O aumento da taxa de investimento resulta integralmente do 

aumento do investimento privado.  

O Gráfico 3 mostra que o aumento do investimento de 15,5% do PIB de 

2019 para 19,0% do PIB em 2021 se deve exclusivamente ao aumento do 

investimento privado, de 4,03 pontos percentuais, que se elevou de 13,66% 

para 17,69%. A taxa de investimento do setor público cai 0,03 p.p. do PIB, 

de 1,64% para 1,61%. Nesse mesmo período. 
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GRÁFICO 3 
 

 
Fonte: IBGE – Contas Nacionais 
 

c. Cenário macro, expectativas de crescimento e incerteza não 

favorecem investimento  

Chama a atenção que essa elevação da taxa de investimento da economia 

ocorre exatamente no período em que algumas variáveis que se acredita 

serem relevantes na decisão de investir não indiquem a existência de um 

ambiente favorável.    

Além da constatação de que a economia não havia retornado ainda em 2019 

aos níveis anteriores à forte recessão iniciada em 2014, verifica-se que a 

recuperação do choque do primeiro ciclo da pandemia iniciada no terceiro 

trimestre de 2020 perdeu velocidade em 2021, afetada também pelo 

segundo ciclo e restrições de oferta. Como se vê no Gráfico 4, depois de 

altas taxas positivas observadas no segundo semestre de 2020 e começo 

de 2021, as taxas trimestrais de variação do PIB   com ajuste sazonal 

mostram valores negativos no segundo e terceiro trimestres de 2021.     
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GRÁFICO 4 
 

 
 
Fonte: IBGE - Contas Nacionais  
 
A expectativa de crescimento da demanda do mercado doméstico, que no 

nível agregado corresponde à expectativa de crescimento do PIB, é fator 

importante das decisões de investimento visando a ampliação da 

capacidade produtiva.  Existem indicações1 de que  a expectativa de 

crescimento médio do PIB três anos adiante tem importância significativa 

nas decisões de investimento  das companhias abertas de cada ano. O 

cálculo desse indicador a partir das projeções de crescimento do PIB   da 

pesquisa FOCUS do BACEN2  para o período de 2022 a 2024 gera o resultado 

apresentado no Gráfico 5. A expectativa da taxa média de crescimento 

para os próximos três anos, de apenas 1,54%a.a. Apresenta queda da ordem 

de 50% em relação às taxas esperadas ainda no início de 2021 além de ser 

o menor valor da série desde 2006. 
 

  

                                   
1 Estudos anteriores da CRC mostram que a relação entre taxas de retorno do capital total 
investido e o custo médio ponderado do capital l e a expectativa de crescimento do PIB 
três anos adiante do ano de referência são variáveis importantes na decisão de investir 
das empresas abertas.   
2 Números da Pesquisa FOCUS de. 03 de dezembro de 2021.  
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GRÁFICO 5 
 

  
Fonte: Pesquisa FOCUS do BACEN 
 
Por outro lado, a experiência mostra que altos índices de incerteza têm 

efeito negativo sobre as decisões de investir, com o resultado de inibir ou 

pelo menos postergar essas decisões.  Como se observa no Gráfico 6 

excluído o grande salto pontual observado na pandemia, o índice de 129,3 

apurado em novembro de 2021 situa-se acima da média histórica e 

especialmente em relação ao período de 2011 a 2014, no qual as taxas 

médias de investimento se situavam em torno de 21% do PIB. 
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GRÁFICO 6 
 

 
 

 

d. A redução do custo de capital e aumento de margens brutas de 

alguns setores favorecem decisão de investir 

A queda da taxa básica de juros que chegou a atingir valores negativos 

desde o início de 2020 até meados de 2021 teve impactos significativos nas 

taxas de juros do mercado. (Gráfico 7) 
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GRÁFICO 7 
 

 
Fonte: BACEN, IBGE, B3 
 
 
Não obstante as taxas reais de juros ex- ante do swap de pré de 360 dias 

tenham se elevado consideravelmente ao longo de 2021, os níveis médios 

que prevaleceram até o terceiro trimestre de 2021 caracterizam queda em 

relação aos anos anteriores e são historicamente os baixos. Desde fins de 

2017 e até meados de 2021 as taxas reais de juros para 360 dias se 

mantiveram no intervalo que vai de valores próximos de no intervalo entre 

2% e   3% a.a. até meados de 2019, apresentam queda acentuada até 

atingir taxa negativa da ordem de (-)1,5%a.a. em 12/2020 para subir 

pouco acima de 6% a.a em setembro de 2021.  

O impacto desses movimentos da taxa real de juros sobre o custo médio de 

captação dos recursos de dívida das empresas brasileiras pode ser 

observado no Gráfico 8. O indicador representa a média ponderada das 

taxas de juros das várias fontes de recursos de dívida3 das empresas  não 

                                   
3 Crédito bancário de recursos libres, credito bancário de recurso direcionados, dívida 
corporativa no mercado de capitais e recursos externos – Fonte CEMEC Fipe   
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financeiras deflacionadas pelas taxas de inflação ex ante de 12  meses4, 

cujos pesos representam a participação dessas fontes na captação liquida, 

liquidas do imposto de renda. Verifica-se que a menos do salto ocorrido no 

choque do primeiro ciclo da pandemia, ao custo real médio da captação 

líquida de recursos de dívida das empresas apresenta-se em queda desde 

meados de 2018, atingindo níveis baixos excepcionalmente baixos desde 

fins de 2020 e até setembro, de 2021, apesar do aumento da SELIC para 

6,25% nesse mês. 
 
GRÁFICO 8 
 

 
 
Fonte:  CEMEC Fipe 
 
Movimento semelhante pode ser observado nos índices de custo de capital 

próprio, cuja evolução é apresentada no Gráfico 9.  Verifica-se que o custo 

de capital próprio em termos reais apresenta queda acentuada a partir de 

2018 até atingir entre 2020 e 2021 os menores valores desde 2010. Essa 

redução de custos do capital próprio, abriu nesse período uma grande janela 

oportunidade para a captação de recursos para as empresas com emissões 

                                   
4 Um cálculo mais preciso deve levar em conta os prazos médios das operações de dívida 
e expectativas de inflação nesses prazos    
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de ações, que atingiram R$ 148,4 bilhões, ou cerca de 2% do PIB de 

setembro de 2019 a setembro de 2021. 
 

GRÁFICO 9 
 

  
Fonte: CEMEC Fipe 
 

Não são disponíveis  dados agregados das taxas de retorno  do capital 

investido do conjunto  de todas as  empresas não financeiras brasileiras5 

que pudessem ser comparadas com os custos de capital de modo a avaliar 

o impacto da redução dos custos de capital. Entretanto, dados agregados 

das empresas abertas indicam que de um modo geral as margens de lucro 

bruto das empresas de muitos setores se elevaram, com especial destaque 

das empresas da agropecuária e da indústria, como fica evidenciado no 

Gráfico 10. A margem de lucro bruto é componente importante dos 

resultados operacionais e do lucro líquido das empresas, especialmente 

num período de queda do custo de dívida e das despesas financeiras. 

 
  

                                   
5 Mais adiante são analisadas as taxas de retorno e custos de capital das empresas   não 
financeiras de capital aberto.  
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GRÁFICO 10 
 

 
Fonte: Valor Pro – Demonstrações Financeiras das Empresas Abertas 
 

e. Na indústria os Índices de utilização de capacidade e de confiança 

empresarial sobem para níveis relativamente elevados 

Restaria mencionar ainda que índices médios do nível de utilização de 

capacidade e índices de confiança da indústria de transformação6 nos 12 

meses  terminados  em dezembro de 2021 tem se elevado e atingem 

valores historicamente elevados. Por exemplo, na indústria de 

transformação o índice NUCI atinge 79,4, próximo de 82,6 observado em 

meados de 2014, enquanto que o índice de confiança se elevou para 

106,1que se compara com 75,4 em fins de 2016 e é o maior valor desde 

2010.   No caso da indústria de construção o índice NUCI atinge 74,9, muito 

superior ao mínimo de 63,1 atingido em meados de 2017   o índice de 

confiança empresarial de 92,8 é equivalente à média observada em meados 

de 2014. 
 

3. Setores que tem aumentado os investimentos   

A utilização de dados do IPEA e do IBGE permitem extrair algumas 

informações sobre os componentes do aumento do investimento e uma 

indicação dos setores responsáveis por esse aumento. Levando em conta 

                                   
6 Fonte: FGV  
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os grandes impactos da pandemia em 2020, optou-se em focar a análise 

nas comparações entre os dados referentes ao ano terminado em setembro 

de 2021 e o ano de 2019.   

O Gráfico 11, apresenta a evolução do indicador mensal de formação bruta 

de capital fixo do IPEA no período de janeiro de 2019 a setembro de 2021. 

Após a queda induzida pela pandemia em 2020, em que o índice cai de 

151,00 em 2019 para 145,26 no ano terminado em setembro de 2020, 

segue-se acentuada recuperação até atingir 174,66 no ano terminado em 

setembro de 2021, com aumento de 15,7% em relação ao ano de 2019. 
  



 
Rua Quatá, 300 – Vila Olímpia 04546-042 São Paulo SP Brasil 
55 11 4504-2400 | www.insper.edu.br 

17 

GRÁFICO 11 
 

 
Fonte: IPEA 
 

A Tabela 1 resume os resultados obtidos por componentes do indicador, 

distinguindo construção civil, máquinas e equipamentos e outros. 

 
TABELA 1 
Componentes do indicador de formação bruta de capital fixo IPEA 
 
 
COMPONENTES INDICE  2019 INDICE ANO 

TERMINADO 

09/2021 

TAXA DE 

VARIAÇÃO  

Indicador da 

FBCF  

151,00 174,66 + 15,7% 

Construção civil  131,41 146,37 + 11,4% 

Maquinas e 

equipamentos 

167,08 199,18 +19,2% 

Outros 198,14 227,57 +14,8% 

 
Fontes: IPEA  
 

O indicador do IPEA da formação bruta e capital fixo tem crescimento mais 

elevado que os 10,6% indicados nas contas nacionais, combinando 
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crescimento 19,2% do consumo aparente   de máquinas e equipamentos e 

de 11,4% da construção civil.  

Os dados do IBGE da produção física de bens de capital permitem esclarecer 

a destinação setorial desse aumento.  A Tabela 2 reproduz as taxas de 

variação da produção de bens de capital no período de 2019 até o ano 

terminado em setembro de 2021 segundo o setor de sua destinação. 

 
TABELA 2 
Índices de produção física de bens de capital 
 

 
Fonte: IBGE  
 

Muito embora os bens de capital importados representem  parcela 

significativa do consumo aparente de bens de capital7,  os dados  de 

produção  da Tabela 2 mostram  os setores que tem apresentado o maior 

crescimento de investimentos em maquinas e equipamentos no período de 

2019 ao ano terminado no terceiro  trimestre de 2021.  Agricultura e 

construção civil lideram o crescimento dos investimentos em maquinas e 

equipamentos, com aumentos da ordem de 40% em relação aos níveis de 

2019, que se comparam com aumentos mais modestos, no intervalo de 7% 

a 8%, para fins industriais e equipamentos de transporte. Como se vê na 

última coluna, o aumento de bens destinados à agricultura, com 6,79%, 

representa praticamente metade (49%) do aumento de bens de capital 

                                   
7 Estima-se que a participação de importações no consumo aparente de bens de capital 
seja da ordem de 16% em 2018. V. Joaquim Carlos Racy, Alvaro Alves de Moura Junior, 
Pedro Raffy Vartanian e Felipe Galveas Ferrari – Uma visão do setor de maquinas e 
equipamento no Brasil. – Cap. 2 – Estudos Econômicos Setoriais – Universidade 
Presbiteriana Mackenzie - 2019.   
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enquanto que somados aos bens de capital para construção com 8,99% 

respondem por quase 2/3 (65%) desse aumento. 

 
 

4. Investimento das empresas abertas 

4.1 Estimativas dos investimentos das empresas abertas e suas 

limitações   

A base de dados contém demonstrações financeiras de 472  companhias de 

capital aberto não financeiras  atualizadas até o terceiro trimestre de 2021,  

publicadas até 30 de novembro de 2021 8.    

Nesta parte são utilizados dados da consolidação de demonstrações 

financeiras   das empresas   de capital aberto, visando a utilização de 

indicadores de rentabilidade, situação financeira e destinação dos lucros 

que ajudam a responder algumas perguntas relevantes relacionadas com a 

decisão de investir.  Como se vê na Tabela 3.  É importante registrar que 

essas   empresas respondem por apenas   ¼ do valor adicionado da 

economia brasileira e não incluem, portanto, os investimentos e indicadores 

de todas as empresas fechadas, famílias e das empresas financeiras. Além 

disso, parcela considerável do investimento dos mencionados setores do 

agronegócio e da construção são realizados por empresas fechadas e 

famílias. Dados das Contas Nacionais Integradas do IBGE mostram que as 

empresa não financeiras respondem por 54,11% da formação bruta de 

capital fixo da economia brasileira no ano terminado no terceiro trimestre 

de 2021, sendo 33,79% atribuídos às famílias, 10,59% ao Governo Geral, 

1,09% às instituições financeiras e 0,42% a Instituições sem fins de lucro. 

 

  

                                   
8 Detalhes da amostra de empresas abertas são apresentados no Anexo 01. O porte das 
empresas é definido por classes do valor da receita operacional liquida anual. Empresas 
médias pequenas, até R$ 90 milhões, médias grandes entre R$ 90 milhões e R$ 300 
milhões e grandes acima de R$ 300milhões  
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TABELA 3  

Valor Adicionado nos 4 trimestres terminados em 2021 3T - R$ milhões 
 

 
 

Fonte: Contas Nacionais – IBGE – Amostra:   Demonstrações Financeiras – Valor Pro    
 

Devem ser destacadas três observações:     

Apesar da amostra incluir apenas 472 empresas abertas, o valor adicionado 

por essas empresas representa cerca de ¼ (26%) do valor adicionado da 

economia brasileira;  

a. É uma amostra pequena de apenas 472 empresas, das quais 70% 

são empresas grandes, amostra essa que se compara com uma 

população de mais de 5 milhões de empresas fechadas, com 

predominância de micro e pequenas empresas;  

b. A composição setorial das empresas abertas é muito diferente da 

composição setorial do PIB da economia brasileira, fazendo com 

que a agropecuária e os serviços estejam sub-representados nessa 

amostra.         

c. É importante notar que a participação do valor adicionado das 

empresas abertas da agropecuária no total é de apenas 0,2%, mas 

se refere exclusivamente a empresas abertas de produtos 

agrícolas, onde predominam as empresas fechadas; como se verá 

mais adiante, às empresas abertas que utilizam matérias primas 

da agropecuária e participam agronegócio respondem por 10,4% 

dos investimentos totais da amostra de empresas abertas.  

Algumas características das estimativas de investimento com os dados das 

demonstrações financeiras consolidadas das empresas abertas limitam sua 
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correspondência com o conceito de formação bruta de capital fixo das 

contas nacionais. Existem razões para acreditar que as estimativas de 

investimento feitas a partir das diferenças de saldos de determinadas 

contas do ativo dessas empresas geram uma superestimativa do valor da 

formação bruta de capital fixo em termos reais: 

a. A estimativa do investimento bruto é a diferença nominal dos 

saldos da conta de ativo imobilizado e da conta de ativos 

intangíveis das empresas no período de análise, mais a 

depreciação contabilizada nesse período, para gerar uma 

proxy do conceito semelhante ao de formação bruta de 

capital fixo das contas nacionais. 

b. O valor nominal dos investimentos feitos entre dezembro de 

2019 e setembro de 2021 e o saldo de dezembro de 2019   

obtido pela diferença de saldos iniciais e finais das contas 

relevantes superestima o aumento real do estoque de capital 

fixo das empresas. Isso ocorre porque o valor desse 

investimento é avaliado aos preços médios das aquisições 

dos bens de capital feitas durante esse período. Entretanto, 

o saldo nominal das contas em dezembro de 2019 é a soma 

do valor nominal de todas aquisições feitas no passado até 

essa data, avaliados aos preços de cada período passado, 

muito inferiores aos preços médios atuais. Desse modo a 

estimativa do valor do   investimento superestime o 

acréscimo real do estoque de capital fixo. É praticamente 

impossível atualizar os preços médios do saldo existente em 

dezembro de 2019, de vez que seria necessário atualizar os 

preços de cada um dos investimentos anuais feitos pela 

empresa no passado cujo valor nominal compõe o saldo em 

dezembro de 2019.  Esses efeitos são especialmente 

significativos no período de 2019 até o ano terminado no 

terceiro trimestre de 2021, face ao forte aumento médio de 

preços da construção (16,33%) e bens de capital (+ 

27,44%) ocorrido nesse período.   
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c. As estimativas dos investimentos incluem também a 

incorporação dos ativos das empresas que as companhas 

abertas tenham adquirido no período, o que representa 

investimento para cada uma das empresas as não 

corresponde ao aumento do estoque de capital fixo no nível 

agregado. Embora tenham sido noticiadas algumas dessas 

operações de consolidação setorial lideradas por empresas 

abertas, não foi possível obter essas informações e somente 

uma pesquisa muito detalhada dessas operações pode 

quantificar sua importância.      

d. O painel de empresas consideradas na consolidação de 

demonstrações financeiras inclui todas empresas abertas 

existentes e com dados disponíveis no terceiro trimestre de 

2021; nessas condições esses números incluem também os 

dados das empresas que abriram seu capital entre 2019 e o 

ano terminado em 3T2021. Entretanto, verifica-se que as 

diferenças entre o investimento estimado com a inclusão 

dessas empresas e considerando apenas as empresas 

existentes em 2019 não são significativas      

De qualquer modo, as empresas abertas constituem um segmento que 

incorpora algumas das maiores e mais avançadas empresas não financeiras 

do país em tecnologia e governança.  Além da magnitude de sua 

participação na geração de renda, suas decisões de investimentos têm 

importantes implicações para um grande número de empresas de menor 

porte ao longo da cadeia de oferta. 
 

4.2 Investimento agregado das empresas abertas 

Dada a grande magnitude dos números da Petrobras, Eletrobrás e Vale, que 

tem características próprias e podem dominar a evolução dos números do 

conjunto das empresas de capital aberto, são analisados separadamente os 

resultados da consolidação das demonstrações financeiras   com a inclusão 

ou exclusão dessas empresas.    
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No Gráfico 12 é apresentada a evolução  do investimento9 da amostra 

completa,  calculado como uma porcentagem do PIB. Depois de atingir o 

menor valor desde 2010 no ano de 2020, com apenas 2,27% do PIB, o 

investimento salta para 5,08% no ano terminado no terceiro trimestre de 

2021. Trata-se de porcentual que retorna praticamente ao nível de 2019, 

que por sua vez é o mais elevado desde 2014. 
 
GRAFICO 12 
 

  
Fonte: Valor Pro – Demonstrações financeiras   

Com a exclusão de Petrobras, Eletrobrás e Vale o conjunto da demais 

empresas abertas aumenta seus investimentos no ano terminado no 

terceiro trimestre de 2021   para 2,6% do PIB, como se observa no Gráfico 

13.  Entretanto, na ausência das três grandes empresas, a taxa de 

investimento nesse período é muito inferior ao observado em 2019, de 

3,58% do PIB   e aumenta a partir do nível excepcionalmente baixo de 

apenas 2,27% do PIB, observado no ano terminado no segundo trimestre 

de 2021, o menor porcentual desde 2010.  

   

  

                                   
9 Trata-se de um indicador semelhante ao conceito de formação Bruta de Capital Fixo das 
Contas Nacionais, calculado pelas diferenças de saldos iniciais e finais em cada período de 
4 trimestres das contas de ativo permanente e de ativos intangíveis.     
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GRÁFICO 13 
 

 
Fonte: Valor Pro – Demonstrações Financeiras   
 

É importante lembrar que além das limitações já mencionadas 

anteriormente, que levam a uma superestimação do valor do investimento 

das abertas a partir dos saldos contábeis, o cálculo desses investimentos 

como um porcentual do PIB acrescenta mais um componente de 

superestimação. Esse componente resulta do fato de que os preços dos 

bens de capital e construções, que constituem um componente importante 

dos investimentos dessas empresas subiram muto mais que os preços do 

PIB entre o ano terminado no terceiro trimestre de 2021 e o ano de 2019. 

O aumento do deflator implícito do PIB nesse período foi de 11,6%, 

enquanto que o aumento médio de preços daqueles dois componentes foi 

da ordem de 21%.10 Desse modo uma parte  significativa do aumento do 

porcentual de investimentos  empresas abertas  em relação ao PIB  

mostrado nos Gráficos 08 e 09  resulta dessa diferença  de aumento de 

preços. 
 

                                   
10 Preços da construção (INCC) aumentaram 16,33% e os Bens de Capital (IPP) tiveram 
aumento de 27,44%; usando os pesos de contas nacionais, de 56% para a construção e 
44% para os bens de capital, a taxa de aumento de preços médios de 2019 e do ano 
terminado no terceiro trimestre 2021 é de   21,22 %.     
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4.3 Empresas abertas que estão investindo  

Verifica-se forte concentração do valor investido num número pequeno de 

grandes empresas abertas.  Como se vê no Anexo 2, cerca de 75% dos 

investimentos dessas empresas no período de dezembro de 2019 a 

setembro de 2021 foram realizados por 30 empresas. Apenas cinco 

empresas respondem por cerca de 50% dos investimentos:  Petrobras 

(22,4%), Vale (11,11%), JBS (5,0%), Natura (4,49%), Cosan (4,40% e 

Embraer (2,7%).           

A Tabela 04 apresenta os investimentos de empresas abertas classificadas 

em 08 setores de atividade11,  agregados em indústria, serviços e comercio. 

As empresas classificadas nesses setores são as que apresentam os maiores 

valores de investimento e representam cerca de 94% dos investimentos 

totais das empresas abertas realizados entre dezembro de 2019 e setembro 

de 2021.   A estimativa do investimento bruto é a diferença nominal dos 

saldos da conta de ativo imobilizado e da conta de ativos intangíveis das 

empresas nesse período mais a depreciação contabilizada no período, de 

modo a reproduzir conceito semelhante ao de formação bruta de capital fixo 

das contas nacionais. Na última coluna são apresentados os porcentuais de 

aumento do estoque, dado pela relação entre o a diferença de saldos 

(“fluxo”) e o saldo das contas no início do período (“estoque”). 
 

  

                                   
11  É utilizado o critério de classificação de setores e sub setores  do Valor Pro. No  Anexo 
03 é apresentada a listagem completa dos setores considerados, o valor dos saldos das 
contas que  representam os investimentos, o aumento  do  valor desses saldos entre 
dezembro de 2019 e setembro de 2021 o porcentual desse aumento em relação ao saldo 
de dezembro de dezembro de 2019.  
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TABELA 04 
Investimento das empresas abertas 
Setores que representam 94% do investimento dessas empresas R$ bilhões 
 

SETORES INVESTIMENTO 

(fluxo) 

SALDOS  

EM 

12/2019 

(estoque)  

INVESTIMENTO/ 

ESTOQUE  (%) 

1.INDUSTRIA 390,6 1.530,7 25,5 

Industria extrativa 65,9 232,5 28,3 

Industria de 

transformação 

299,4 1.149,9 26,0 

Geração de energia 25,3 148,3 17,1 

2. SERVIÇOS 104.6 576,3 18,1 

Transportes 31,9 262,3 12,2 

Saneamento 22,2 85,8 25,9 

Distribuição de 

energia  

26,9 153,1 17,6 

Outros 23,6 75,1 31,4 

3.COMERCIO 36,4 61,6 59,0 

Comercio varejista  36,4 61,6 59,0 

SOMA 531,6 2.168,6 24,5 

       Fonte: Valor Pro Demonstrações Financeiras das Empresa Abertas 
 

Os investimentos brutos das empresas abertas do setor industrial são de 

R$ 390,6 bilhões no período em análise e representam cerca de 73% da 

soma de R$ 531,6 bilhões dos investimentos dos setores considerados na 

tabela e cerca de 69% do investimento total de todas as empresas abertas 

não financeiras no período analisado.    

Levando em conta as baixas taxas de crescimento da demanda doméstica 

e as expectativas de baixo crescimento no futuro próximo em relação à 

economia mundial e especialmente em relação àquelas economias que 

representam o principal destino das exportações, é possível que o maior 

aumento de investimento fosse observado nas empresas exportadoras, 

visando o mercado externo.   
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Uma análise preliminar e parcial dessa hipótese compara o aumento de 

investimentos de empresas abertas exportadoras12  com aquelas que não 

comparecem nas estatísticas  de exportação. Muito embora zsses dados não 

incluam   o dado da participação das exportações nas vendas dessas 

empresas, os resultados dessa análise preliminar não indicam diferenças 

significativas entre empresas exportadores e empresas que não exportam. 

Do total de 472 empresas abertas que compõem a amostra   apenas 109, 

ou 23,1%, comparecem na lista de empresas exportadores no ano de 2021  

A Tabela 05 resume os resultados dessa comparação.  Embora   as 

estimativas de investimento das 109 empresas exportadores representem 

mais da metade (57,6%) dos investimentos de todas as empresas abertas, 

a taxa de aumento dos investimentos não indica qualquer diferença entre 

essas empresas e as empresas que não exportam. Nos dois grupos de 

empresas os investimentos representam praticamente a mesma taxa de 

aumento nominal de 22,5%, não havendo uma indicação preliminar de que 

o mercado externo, cuja expectativa de crescimento tem sido muito mais 

elevada que a do mercado doméstico, seja fator relevante nas decisões de 

investimento das empresas abertas no período de 2019 até o ano encerrado 

no terceiro trimestre de 2021. 

 
TABELA 05 

Investimentos de empresas abertas exportadores e não exportadoras  
  

 
Fonte dos dados primários: Valor Pro – Demonstrações Financeiras; SECEX – empresas 
exportadoras 
 

                                   
12 Empresas abertas   classificadas como exportadoras nas estatísticas  da SECEX como 
resultado das comparação do CNPJ das empresas  abertas da amostra e a lista de CNPJ 
das empresas exportadoras segundo os dados da SECEX.     
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Entretanto, fica evidenciado que as empresas ligadas ao agronegócio, 

muitas das quais tem nas exportações uma parcela muito importante de 

sua receita, tem aumentado de modo muito significativo seus 

investimentos. A Tabela 06 mostra que os investimentos dessas empresas 

entre 2019 e o ano terminado no terceiro trimestre de 2021 em relação ao 

saldo inicial equivale ao dobro do observado na amostra total 

 
TABELA 06 

Estimativa do investimento total de empresas abertas e das empresas ligadas ao 

agronegócio13     

  
Fonte: Valor Pro – Demonstrações Financeiras das Empresas Abertas  
 

Porque as empresas abertas têm aumentado os investimentos   

Existem razões para acreditar que vários fatores são relevantes na tomada 

da decisão de investimento por parte das empresas. Por exemplo, 

destacam-se   a expectativa de crescimento da demanda, nível de utilização 

da capacidade instalada, avanços tecnológicos e intensidade da 

concorrência, rentabilidade esperada de novos investimentos versus custo 

de capital. Outros fatores relacionados com o cenário econômico, político e 

social também condicionam essas decisões, alguns dos quais podem ser 

refletidos nos indicadores de   confiança e incerteza empresariais.   

Embora o peso e a situação de cada um desses fatores em geral tenham 

configurações muito diferentes entre setores e empresas, é possível extrair 

algumas indicações de condições gerais que podem estar influenciando as 

decisões de investimento de um grande número dessas empresas.            

                                   
13 No Anexo 04 é apresentada a lista das empresas incluídas nesse grupo   
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a. Crescimento das vendas   

A elevada volatilidade das condições macroeconômicas dos últimos anos 

tem comprometido e frustrado exercícios de projeção de vendas, adicionado 

elevado grau de incerteza nas decisões de investimento. Depois de se 

observar fortes quedas da receita de vendas na recessão iniciada em 2014 

e na pandemia, o aumento da receita nominal de   vendas das empresas 

abertas em 2021 tem sido significativo.   

O Gráfico 14 mostra que a receita de vendas da amostra total teve 

aumento de 32,2% em relação a 2020 e 21,3% em relação a 2019, 

porcentuais inferiores ao aumento de preços, o que indica queda do volume 

vendido. 

 
GRÁFICO  14  

 
Fonte: Valor Pro – Demonstrações Financeiras  
 

A amostra com exclusão da Petrobras, Eletrobrás e Vale, apresenta um 

crescimento de receita de vendas no ano terminado em 3T2021 inferior ao 

da amostra total, de 28,3% em relação a 2020 e 17,2% em relação a 2019, 

indicando portanto a ocorrência   de queda de vendas em termos reais 

(Gráfico 15). 
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GRÁFICO 15 

 
Fonte: Valor Pro – Demonstrações Financeiras 
 

Embora não seja disponível um índice que reflita exatamente os preços dos 

produtos das empresas de capital aberto é importante verificar em que 

medida o aumento de vendas resulta simplesmente do forte aumento de 

preços ocorrido principalmente em 2021 ou se existem indicações de algum 

aumento real. Levando em conta que empresas industriais representam 

70% das vendas das empresas abertas, na   Tabela 07 apresentada uma 

comparação entre a variação dos índices de preços de produtos industriais 

ao produtor (IPP) e a variação nominal da receita líquida de vendas das 

empresas abertas, para vários períodos. 
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TABELA 07  

Taxas de variação do IPP de produtos industriais e Taxas de crescimento da 

receita operacional líquida das empresas abertas   

 
Fonte: IBGE; Valor Pro – Demonstrações Financeiras 
 

Esses números sugerem um pequeno aumento de vendas reais em 2019, 

queda em 2020 e aumento significativo em 2021. No acumulado, o aumento 

real de receita de vendas indicada pela diferença positiva a diferença 

positiva entre crescimento da receita resulta essencialmente do aumento 

das vendas em 2021.  

Embora os dados disponíveis não tenham permitido obter estimativas 

precisas da variação de preços dos produtos das empresas abertas, as 

fortes variações da receita de vendas nos últimos anos, acompanhando a 

elevada volatilidade das condições macroeconômicas, desse período   tem 

comprometido e frustrado exercícios de projeção de vendas, adicionado 

elevado grau de incerteza nas decisões de investimento.  A queda da 

expectativa de crescimento nos próximos anos sugere que o aumento de 

vendas no agregado das empresas abertas não tem sido fator relevante 

para decisões de investimentos de ampliação de capacidade, pelo menos 

nas empresas focadas no mercado doméstico. Como já foi destacado 

anteriormente, as empresas do agronegócio, a expectativa de crescimento 

de vendas no mercado externo certamente é um dos fatores fazendo com 

que a taxa de aumento de investimentos dessas empresas é o dobro da 

média de toda as empresas abertas.  
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b.  Taxas de retorno versus custo de capital 

As empresas abertas e especialmente as do setor industrial registraram 

aumento da taxa de lucro bruto no ano terminado em 3T 2021,  principal 

fator de elevação das taxas de retorno do capital total  investido nesse 

período.14  

Embora seja razoável supor que a decisão de investir seja condicionada pela 

expectativa de taxa de retorno futura dos investimentos, alguns estudos15 

anteriores sugerem que a situação corrente de rentabilidade da empresa  

tem peso substancial nessa decisão.  Na amostra completa, pelo menos 

desde 2018, os dados agregados das taxas de retorno do capital total 

investido têm estado muito próximas do custo médio ponderado do capital 

e em 2021 são maiores que esse custo.  Como se pode observar no Gráfico 

16, essa situação ficou muito mais favorável a partir de 2021, quando a 

taxa de retorno supera por larga margem o custo de capital. Ao mesmo 

tempo em que nesse período a taxa de retorno tem um grande aumento, 

observa-se redução do custo de capital, resultante do impacto da queda 

das taxas de juros sobre o custo do capital próprio e o custo de dívida. 

 

  

                                   
14 V. Boletim Insper 01 – A margem de lucro bruto das empresas abertas no ano terminado  
em 3T2021, de 28,4%  das vendas aumentou  2.5 p.p. em relação a 2019 e é  a maior 
desde 2009.     
15 V. Modelo  
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GRÁFICO 16 

 
Fonte: Valor Pro – Demonstrações Financeiras 
 

Na amostra com exclusão da Petrobras, Eletrobrás e Vale os resultados são 

muito semelhantes aos obtidos na amostra completa. Como se vê no 

Gráfico 17, desde 2018 as taxas de retorno já haviam se aproximado 

bastante do custo do capital e partir do ano terminado no   primeiro 

trimestre de 2021 essa diferença favorável se amplia consideravelmente. A 

redução do custo do capital também contribui para ampliar essa diferença 

e reforçar uma situação favorável à decisão de investir. 

 
GRÁFICO 17    
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Fonte: Valor Pro – Demonstrações  Financeiras 
 

É interessante registrar que a combinação do aumento da taxa de retorno 

do capital total investido com a queda do custo médio de capital aumenta 

consideravelmente a proporção de empresas nas quais a situação favorece 

o investimento, na medida que a diferença entre essas taxas é positiva. O 

Gráfico 18 apresenta a evolução da distribuição acumulada de frequência 

da taxa de retorno capital investido das empresas abertas observada em 

vários anos e do ano terminado no terceiro trimestre de 2021, em 

comparação com o custo médio ponderado do capital de cada ano.  

 
GRAFICO 18 

 
Fonte: Valor Pro – Demonstrações Financeiras 
 

A análise dessas curvas mostra que os resultados obtidos pelas empresas 

abertas no ano terminado no terceiro trimestre de 2021, são de certo modo 

surpreendentes. Refletem o aumento de margens brutas, que é um produto 

de uma rara combina de um forte aumento de preços dos produtos induzido 

pelos aumentos de preços internacionais e da taxa de câmbio, num contexto 

de alto nível de desemprego e elevação muito menor do custo unitário do 

trabalho. Pode-se destacar duas observações:  
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a. A distribuição acumulada das taxas de retorno das empresas abertas 

tem forte deslocamento para a direita, indicando um aumento da taxa 

de retorno do capital investido, aproximando-se da curva de 2010, 

ano que apresenta um dos melhores resultados desde ano 2000;   

b. Ao mesmo tempo, o custo médio ponderado do capital cai e atinge o 

menor nível da desde 2010, para 9,72%a.a., fazendo com que 51,5% 

das empresas apresentem taxas de retorno superior ao custo médio 

de capital, porcentual que é 11,5p.p. superior ao de 2020 e equivale 

praticamente ao nível observado em 2010.       

 

c. Situação financeira e endividamento das empresas  

No nível agregado, os indicadores de endividamento, alavancagem e 

cobertura de despesas financeiras das empresas abertas indicam situação 

financeira mais favorável que em 2019, refletindo principalmente o 

desempenho das empresas grandes, com faturamento anual superior a R$ 

300 milhões. Na amostra sem Petrobras, Eletrobrás e Vale, empresas essas 

que apresentam situação confortável, a dívida líquida agregada em 

setembro de 2021 é apenas 9,1% superior à existente em dezembro de 

2019, de vez que as disponibilidades aumentaram 62.8% no período, 

compensando o aumento de 25,6% da dívida bruta. Os índices de 

alavancagem financeira de dívida bruta em relação ao capital próprio e da 

dívida liquida em relação à geração de caixa são inferiores aos de 2019. Por 

sua vez o índice de cobertura de geração e caixa em relação a despesas 

financeiras, de 3,21 é o mais elevado desde 2010.   

Entretanto., também na situação financeira o impacto da crise ampliou as 

disparidades entre empresas.  Nas empresas médias grandes e medias 

pequenas, conjunto com 141 empresas e que representam 30% das 472 

empresas da amostra, os indicadores indicam uma situação menos 

favorável para uma proporção maior de empresas.  Verifica-se um aumento 

da porcentagem de empresas com endividamento excessivo e com geração 
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de caixa inferior às despesas financeiras no ano terminado no terceiro 

trimestre de 2021 em relação a 201916. 

 

4.4 Existem indicações de continuidade dos investimentos das 

empresas abertas?  

Não é objetivo deste trabalho a formulação de projeções dos investimentos 

das empresas abertas, o que exigiria também uma análise mais detalhada 

das projeções de mercado, preços e rentabilidade de cada setor. Nesta 

parte são analisadas de modo sumário algumas condições gerais que podem 

representar fatores favoráveis ou desfavoráveis à decisão de investimento 

das empresas abertas. Com esse objetivo são examinadas as indicações 

dessas empresas nas decisões de retenção de lucros, a qualidade de sua 

situação financeira e o cenário provável de evolução das margens 

operacionais e custos de capital.       

a. Retenção de lucros e perspectivas de investimentos das 

empresas abertas 

A retenção de lucros constitui importante indicador da expectativa de 

continuidade dos investimentos em curso ou mesmo da execução de novos 

projetos de investimento.  Corresponde à parcela de recursos próprios 

destinada pelos acionistas da empresa para compor a estrutura de 

financiamento desses investimentos. 

Na amostra completa,  o valor dos lucros retidos atinge 3,39% do PIB17 no 

ano terminado  no terceiro trimestre de 2021,  o maior nível  observado 

                                   
16 Nas empresas médias grandes a porcentagem de empresas  com endividamento 
excessivo (Divida liquida/EBITDA > 5) aumenta de  11,6%  em 2019 para 19,7% no ano 
terminado  no terceiro  trimestre de 2021 e a porcentagem com geração de caixa inferior 
às  despesas financeiras  se eleva de  11,2% para 15,2%; nesse mesmo período,  nas  
empresas médias pequenas a porcentagem com endividamento excessivo se eleva de  
7,0% para 12,5%  e a porcentagem  de empresas  com geração de caixa inferior às 
despesas financeiras aumenta  de  13,5% para 26,2%. Nas grandes todos esses  
indicadores  de 2021 são melhores que os de 2019.       
17 Equivale a uma taxa de payout de apenas 32,2 %, o menor  porcentual desde 2009, 
excluindo-se o porcentual atípico de (-) 70,3% de 2015,  resultante da distribuição de 
lucros  muito superiores aos resultados do exercício da Petrobras naquele ano.   .   
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desde 2009, como se observa no Gráfico 19. Essa retenção de lucros é 

equivalente a uma taxa de payout de 32,2%, a mais baixa desde 2009. 

 

4.5 Existem indicações de continuidade dos investimentos das 

empresas abertas?  

Não é objetivo deste trabalho a formulação de projeções dos investimentos 

das empresas abertas, o que exigiria também uma análise mais detalhada 

das projeções de mercado, preços e rentabilidade de cada setor. Nesta 

parte são analisadas de modo sumário algumas condições gerais que podem 

representar fatores favoráveis ou desfavoráveis à decisão de investimento 

das empresas abertas. Com esse objetivo são examinadas as indicações 

dessas empresas nas decisões de retenção de lucros, a qualidade de sua 

situação financeira e o cenário provável de evolução das margens 

operacionais e custos de capital.       

b. Retenção de lucros e perspectivas de investimentos das 

empresas abertas 

A retenção de lucros constitui importante indicador da expectativa de 

continuidade dos investimentos em curso ou mesmo da execução de novos 

projetos de investimento.  Corresponde à parcela de recursos próprios 

destinada pelos acionistas da empresa para compor a estrutura de 

financiamento desses investimentos. 

Na amostra completa, o valor dos lucros retidos atinge 3,39% do PIB18 no 

ano terminado  no terceiro trimestre de 2021,  o maior nível  observado 

desde 2009, como se observa no Gráfico 19. Essa retenção de lucros é 

equivalente a uma taxa de payout de 32,2%, a mais baixa desde 2009.      

 
  

                                   
18 Equivale a uma taxa de payout de apenas  32,2 %, o menor  porcentual desde 2009, 
excluindo-se o porcentual atípico de (-) 70,3% de 2015,  resultante da distribuição de 
lucros  muito superiores aos resultados do exercício da Petrobras naquele ano.   .   
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GRÁFICO  19 

 
Fonte: Valor Pro – Demonstrações Financeiras 
 

Indicações semelhantes são obtidas quando se analisa a evolução recente 

da retenção de lucros na amostra que exclui as três grandes empresas.  

Como se observa no Gráfico 20, o percentual do valor de lucros retidos em 

relação ao PIB atinge 1,97% no ano terminado no terceiro trimestre de 

2021. Trata-se do maior valor observado desde 2009 e equivale a uma taxa 

de payout de 34,7%, o menor porcentual de distribuição de dividendos 

desde 2009. Também nessa amostra esses números indicam a perspectiva 

de continuidade dos investimentos.  
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GRÁFICO 20 

 
Fonte: Valor Pro – Demonstrações Financeiras 
 

Como se verá adiante, pelo menos no nível agregado, os indicadores da 

situação financeira das empresas   sugerem ser pouco provável que a 

retenção de lucros seja destinada à redução do endividamento e 

alavancagem. No nível agregado, a retenção de lucros indica a disposição 

das empresas de destinar a maior parcela de seus lucros para compor o 

financiamento dos investimentos em curso e/ou de novos projetos.      

c. Aumento do custo de capital e redução de margens brutas   

As empresas não financeiras, inclusive as fechadas de menor porte, se 

beneficiaram da redução dos custos de recursos de dívida desde 2017, pelo 

menos até o início de 2021. Para as empresas abertas, o movimento de 

queda do custo de dívida foi acentuado com a queda do custo de capital 

próprio. Como foi evidenciado anteriormente, o aumento da taxa de retorno 

do capital investido com a elevação das margens operacionais ampliou a 

diferença positiva em relação ao custo médio do capital, configurando uma 

situação favorável aos investimentos  

Entretanto, o cenário para os próximos trimestres sinaliza redução desse 

diferencial favorável entre taxas de retorno e custos do capital, 

configurando uma situação menos favorável para os investimentos das 

empresas abertas. É provável a tendência de redução de margens brutas e 

de resultados operacionais e das taxas de retorno do capital investido das 
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empresas industriais nos próximos trimestres, com a expectativa de 

estabilização dos preços de commodities e elevação dos custos de mão de 

obra. Ao mesmo temo, o BACEN já sinalizou a continuidade do aumento das 

taxas de juros e aumento do custo da dívida.   

d. Expectativas de crescimento e incerteza       

Tudo indica expectativas de crescimento e níveis de incerteza não 

favorecem decisões de investir por parte das empresas em 2022. As 

expectativas de crescimento do PIB nos próximos anos têm se reduzido 

continuadamente dede o início de 2021. Por sua vez, os indicadores de 

incerteza empresarial são elevados e eventualmente podem se elevar ainda 

mais pelo menos até que sejam explicitadas propostas de política 

econômica e fiscal por parte dos candidatos com maior probabilidade de 

assumir a presidência da república. 

5. Conclusões 

A análise dos dados disponíveis demonstra que o forte aumento da taxa de 

investimentos da economia brasileira, num ambiente em que vários fatores 

não favorecem o investimento privado concentra-se no investimento 

privado nos setores ligados à agropecuária e à construção civil, que 

representam   cerca de 2/3 dos investimentos do período de 2019 ao ano 

terminado no terceiro trimestre de 2021. O agronegócio tem se beneficiado 

do aumento do volume de exportações e dos preços internacionais e 

mantem expectativas positivas de crescimento da demanda internacional 

de seus produtos. A construção civil habitacional beneficiou-se da queda da 

taxa de juros, seja pelo deslocamento da poupança de ativos financeiros 

para imóveis e a busca de imóveis mais ajustados ao home office, seja pela 

redução dos custos de financiamento da produção e comercialização das 

unidades habitacionais.   

 Nas empresas abertas, as medidas de investimento baseadas em dados 

contábeis de suas demonstrações financeiras das empresas abertas levam 

à obtenção de valores superestimados dos seus investimentos, problema 

agora ampliado com o forte aumento de preços dos bens de capital e da 

construção. Medir esses investimentos na forma de uma porcentagem do 
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PIB não tem apresentado maiores distorções na ausência de choques de 

preços. Entretanto, no período que serviu de base neste trabalho, entre o 

ano de 2019 e o terceiro trimestre de 2021, os preços dos bens de capital 

e construção subiram cerda de 21% enquanto que o deflator do PIB se 

elevou em apenas 11,56%. Ao examinar as empresas abertas e setores 

onde mais investiram, chama a atenção duas constatações. Cerca de 50% 

do valor dos investimentos feitos por empresa abertas são concentrados 

em apenas cinco empresas e 70% em 20 empresas. Em termos setoriais, 

os setores ligados ao agronegócio apresentam taxas de crescimento da 

ordem de 50%, cerca do dobro do crescimento dos investimentos de todas 

as empresas abertas.  

Na busca dos fatores que podem ter influenciado as decisões de aumento 

dos investimentos das empresas abertas e podem condicionar sua 

continuidade, destacam-se as seguintes observações sobre alguns dos 

fatores que se supõe relevantes na decisão de investir:  

a. Aumento de vendas:  as fortes variações da receita de vendas nos 

últimos anos, acompanhando a elevada volatilidade das condições 

macroeconômicas, tem comprometido e frustrado exercícios de 

projeção de vendas e adicionado elevado grau de incerteza nas 

decisões de investimento. Por sua vez, a queda da expectativa de 

crescimento do mercado doméstico nos próximos anos sugere que o 

aumento de vendas não tem sido fator relevante para decisões de 

investimentos de ampliação de capacidade. Entretanto, empresas 

focadas no mercado externo como é o caso do agronegócio, minérios 

e petróleo mantem expectativas de crescimento da demanda no 

futuro próximo, favorecendo decisões de ampliação de capacidade 

produtiva.       

 

b. Taxas de retorno do capital investido aumentam, superam o   

custo médio ponderado do capital e favorecem decisões de 

investimento: desde 2018 as taxas de retorno capital investido tem 

se aproximado do custo médio ponderado do capital e a partir de 

2020 gerou significativa diferença positiva, reforçada também com a 
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redução do custo do capital. Nessa circunstância, destina-se que no 

ano terminado no terceiro trimestre de 2021, 51,5% das empresas 

abertas tem taxa de retorno maior que   o custo de capital, com 

aumento de quase 9 p.p. em relação ao porcentual de 2019 e 

praticamente igual ao porcentual de 2010.        

 

c. Situação financeira e de endividamento das empresas abertas 

em geral não tem limitado os investimentos:  no nível agregado, 

os indicadores de endividamento, alavancagem e cobertura de 

despesas financeiras das empresas abertas indicam situação 

financeira no ano terminado no terceiro trimestre de 2021 mais 

favorável que em 2019, refletindo principalmente o desempenho das 

empresas grandes. O impacto da pandemia afetou negativamente a 

situação de empresas abertas medias e pequenas, com aumento da 

porcentagem de empresas com endividamento excessivo e das 

empresas em que a geração de caixa é inferior a despesas financeiras 

em relação aos níveis de 2019, podendo ser um fator negativo para 

a realização de investimentos nessas empresas 

 

d. A existência de fatores favoráveis e desfavoráveis aos 

investimentos tornam incerta a continuidade dos 

investimentos das empresas abertas nos próximos trimestres 

 

a. Incerteza quanto à evolução da pandemia e disparidade 

de condições entre setores e empresas quanto à 

demanda: apesar do avanço de um novo ciclo da pandemia em 

todo o mundo, a recuperação econômica das principais 

economias está em curso e até agora as expectativas são de 

sua manutenção. Existem indicações de continuidade dos 

investimentos de expansão de capacidade em setores voltados 

para o mercado externo e na construção civil, mas a ocorrência 

de um novo ciclo da Covid 19 pode comprometer a recuperação 

da demanda de serviços. Não obstante o pagamento do auxílio 
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Brasil e gastos adicionais do setor público em ano eleitoral, as 

expectativas de   relativa estagnação do PIB em 2022 e de fraco 

crescimento nos próximos anos não caracterizam condições 

favoráveis ao investimento.      

b. Retenção de lucros – a alta proporção de retenção de lucros 

das empresas abertas sinaliza a perspectiva de continuidade 

dos investimentos em curso e/ou a execução de novos projetos, 

de vez que no agregado das empresas os indicadores de 

endividamento não sugerem um processo de desalavancagem.     

c. Aumento do custo de capital e redução de margens 

brutas: no ano terminado no terceiro trimestre de 2021 no 

agregado das empresas abertas criou-se uma situação 

favorável aos investimentos. O aumento da de margens e a 

redução do custo unitário do trabalho tiveram por resultado o 

aumento das taxas de retorno do capital total investido para 

níveis superiores ao custo do capital cuja redução também 

contribuiu para esse resultado.  

O cenário para os próximos trimestres torna provável pelo 

menos uma reversão parcial desse movimento. A provável 

redução de margens associada à estabilização do preço de 

commodities e aumentos de custos de insumos agrícolas e do 

custo unitário do trabalho, este em linha com taxas de inflação 

mais elevadas nos doze meses anteriores, ocorre ao mesmo 

tempo em que aumenta a taxa de juros e custo de capital.     

Aumento da incerteza: os níveis de incerteza podem se elevar durante o 

ano em função do processo eleitoral pelo menos até que sejam conhecidas 

e adquiram credibilidade as propostas dos candidatos, cujo efeito sobre as 

decisões de investimento privado dependem de seu conteúdo, inclusive 

quanto ao ajuste fiscal. 
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*As opiniões emitidas nesta publicação são de inteira e exclusiva 

responsabilidade dos autores, não exprimindo, necessariamente, o ponto 

de vista do Insper. Este relatório utiliza dados das fontes citadas 

disponíveis até a data de sua elaboração, que podem estar sujeitos a 

alterações posteriores. O Insper não se responsabiliza pelo uso dessas 

informações para tomada de decisões e de compra ou venda ou qualquer 

transação de ativos financeiros, ou outras que possam causar algum 

prejuízo, de qualquer natureza, aos usuários da informação. 

 
 
  



 
Rua Quatá, 300 – Vila Olímpia 04546-042 São Paulo SP Brasil 
55 11 4504-2400 | www.insper.edu.br 

45 

 
 
Anexo 1 

 

Amostra   das empresas abertas  

Tamanho em 2021 3T 

          472 empresas não financeiras 

          363 empresas de capital aberto listadas com informação (com ticker) 

          109 empresas de capital aberto sem ticker 

Pequena e Média – faturamento menor que R$ 90 milhões 

Média Grande – faturamento entre R$ 90 e R$ 300 milhões 

Grande – faturamento acima de R$ 300 milhões 

A amostra é o painel é fixo em 2021 3T, para empresas com informação.  

A fonte primária de dados é ValorPro  
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ANEXO 2 

 

Ranking das empresas segundo o porcentual de seus investimentos em 

relação ao total da amostra de empresas abertas 
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ANEXO 2 CONTINUAÇÃO  
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ANEXO 3 

 

Valor do investimento das empresas abertas classificadas por setores de 

atividade em 12/2019 (Estoque), variação nominal dos saldos entre 

dezembro de 2019 e setembro de 2021 (fluxo) e porcentual do fluxo em 

relação ao estoque      
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ANEXO 3 CONTINUAÇÃO  
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ANEXO 03 CONSTINUAÇÃO 
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ANEXO 4 

 

Empresas abertas incluídas no setor do agronegócio   

JBS S.A. 

AMBEV S.A. 

BRF S.A. 

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 

RAIZEN ENERGIA S.A. 

COSAN S.A. 

SAO MARTINHO S.A. 

BIOSEV S.A. 

M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS 

MINERVA S.A. 

SLC AGRICOLA S.A. 

CAMIL ALIMENTOS S.A. 

JALLES MACHADO S.A. 

TERRA SANTA AGRO S.A. 

FERTILIZANTES HERINGER S.A. 

STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP 

BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS 

CONSERVAS ODERICH S.A. 

MINUPAR PARTICIPACOES S.A. 

METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. 

EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. 

POMIFRUTAS S/A 

NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. 
 


