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PALAVRA DO LEITOR

SENTADOS SOBRE UMA 
MINA DE OURO

ROQUE REIS*

O crescimento do mercado de máquinas de construção 
entre 2005 e 2013 deixou todos otimistas. O número 
de marcas concorrentes triplicou e houve crescimen-

to na produção nacional, nas importações, nas opções de 
equipamentos, nas tecnologias e serviços, garantindo maior 
qualidade e rentabilidade na aplicação.

A economia estava aquecida e a necessidade por obras 
de infraestrutura era gritante – como ainda é. Vários inves-
timentos foram anunciados e iniciados.

Ainda em 2012, o mercado sentiu que o avanço não con-
tinuaria como o esperado, na casa dos 10% a 15% ao ano, o 
que nos daria hoje um volume de mais de 40 000 unidades. 
Em vez disso, temos a previsão de fechar 2015 com 12 000 
unidades (mercado total para o Brasil).

Mas, afinal, o que deu errado? 
São muitos os fatores. Não vale a pena remoer os erros a 

não ser que seja para apontar soluções. 
Acredito que uma visão diferente, seguindo as tendên-

cias mundiais, deve ser adotada no Brasil. Nela, destaco a 
necessidade de os projetos de infraestrutura andarem mais 
rápido e de terem uma agenda “despolitizada”, evitando que 
morram a cada troca de governo ou que sejam escolhidos 
sem um embasamento de necessidade e urgência. Também 
deve haver uma visão de longo prazo, evitando as soluções 
imediatistas e ineficientes.

Para melhorar a qualidade dos investimentos, não bas-
ta implementar um projeto, mas operá-lo com eficiência. 
Para isso, a inclusão de parceiros da iniciativa privada é 
uma opção, ressaltando que a venda de ativos em projetos 
governamentais pode criar um círculo virtuoso com mais 
investimentos.

Ressalto que, no Brasil, além dessas diretrizes, que po-
dem garantir maior agilidade e eficiência aos projetos, é 
necessário que haja investimento e que os projetos efetiva-
mente saiam do papel e se tornem realidade.

Afinal, há carência de obras de todos os tipos e tama-
nhos.

Comento com frequência que estamos sentados sobre 
uma mina de ouro, devido às grandes necessidades do país 
em infraestrutura, e sobre o pouco que se tem caminhado 

para solucionar a questão, a qual, além de prejudicar a qua-
lidade de vida, o dia a dia do brasileiro, paralisa o cresci-
mento econômico.

Essa expressão – “sentados sobre uma mina de ouro” 
– lembra-me outra, muito usada até uma década atrás: “O 
Brasil é o país do futuro”.

Acho a “mina de ouro” mais verdadeira e palpável, por 
isso escolho-a para reforçar que sabemos o quanto deve ser 
feito para atingir o nível de desenvolvimento e qualidade 
de vida necessária de forma que o futuro aconteça agora e 
possamos desfrutar de todas as riquezas que o país oferece.

O mercado de máquinas de construção, também chama-
das de máquinas de movimentação de materiais ou máqui-
nas pesadas – já que esses equipamentos atuam em diversos 
setores da economia, do agronegócio à infraestrutura, mi-
neração, indústrias diversas e outros –, é considerado um 
dos termômetros dos investimentos no país.

Como relatei no início do texto, há cerca de uma década 
esse termômetro mostrava o começo do aquecimento das 
vendas de máquinas, que teve seu pico em 2013, com quase 
31 000 unidades – 25 000 a mais que em 2005.

O mercado aumentou, caiu, mas ainda assim é muito 
melhor que há dez anos. E agora volto a mais uma conhe-
cida expressão, a de “enxergar o copo como meio cheio ou 
meio vazio”. 

Só que não é bem assim. Não são apenas números. A 
queda no volume de vendas de máquinas de construção – 
como de caminhões e outros bens de capital – tem outras 
implicações. Mostra o que se deixou de investir em infraes-
trutura, que atrasa o desenvolvimento em vários aspectos, 
prejudicando mesmo os setores os quais se mantêm equili-
brados nesse período de turbulência econômica e política.

A agricultura, por exemplo, uma das grandes bandeiras 
do país, enfrenta custos extras em logística pela insuficiên-
cia de estradas, portos e aeroportos. A falta de investimento 
em mobilidade urbana é outro fator que prejudica o país 
diariamente, com o transporte público de má qualidade e os 
congestionamentos que assombram a vida de quem mora 
nas grandes e, hoje também, médias cidades.

Os investimentos necessários para superar o déficit de 
infraestrutura de transporte no Brasil são calculados em 
987 bilhões de reais pela Confederação Nacional do Trans-
porte (CNT) – dados de 2014. Um quarto do valor é o neces-
sário para projetos de mobilidade urbana.

Isso sem falar dos riscos de apagão de energia, da falta 
de água. É trabalho que não acaba mais.

Vários programas foram lançados para dar impulso aos 
investimentos nos últimos dez anos, como as PPPs, PIL, Mi-
nha Casa Minha Vida. Mas, junto com eles, muitos proble-
mas antigos vieram: de licitação, de contratos, de fraudes, 
de planejamento, de custos.

O Brasil precisa de planejamento, regras claras e bem de-
finidas para que os investimentos em infraestrutura sigam 
adiante. Não se pode mudar o rumo de uma obra a cada 
quatro anos. Menos ainda, o rumo de um país.

E ninguém quer ficar sentado nessa mina de ouro sem 
usufruir das riquezas..
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