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vi, 

A P R E S E N T A ç Ã O 

o assunto escolhido como tema desta dis -
sertação surgiu em função do fato de trabalharmos hâ vários anos em 

empresas que fabricam equipamentos pesados sob encomenda, surgindo-

a partir daí gosto pelo cargo que vimos desempenhando com relação à 

área industrial, mais especificamente com o planejament~ e controle 

da produção. 

Desde o princípio da nossa atuação nes

ta érea sentimos grandes dificuldades de encontrar obras' didáticas' -

que oferecessem conceitos aplicáveis na prática, do como realmente -

os fatos ocorrem e a conclusão que chegamos é que realmente muito;. -

poucos autores fazem referência ao planejamento e controle da produ

ção voltados especificamente para produção intermitente sob encomen-
,.' 

da. 

Quando alguns autores fazem referência t! 
, .., .,.' 

desta area nos seus textos observamos que o enfoque e bastante supe~ 

ficial e não trata do 'assunto com a profundidade desejada, ou seja, 

não consideram todas as interfaces entre esta área e as demais da eIÍl 

presa; outro aspecto que reput~mos como de fUndamental importância e 

que não vemos caracterizado nestas obras, são as situações-problemas 

em que esta área se envolve na prática, bem como, as influênc~as ex 

ternas que direta ou indiretamente afetam o seu funcionamento. 

Assim, escolhemos este assunto para d.!!. 
senvolver nesta dissertação para efeito de obtenção de Título de Mell 

" 

tre em Administração, onde pretendemds modestamente, dentro das nos-

sas limi tações, escrever sobre o Tema "Plane jamento:, Programação e t 

Controle da Produção e Gestão de Estoque em Empresas de Equipamentos 

" Pesados. 
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A importância deste assunto cremos estar 

relacionada com as facilidades de produção de equipamentos pesados 

sob encomenda, onde temos certeza que grandes projetos nacionais se 

sucederão aos existentes, apesar de alguns deles estar em compasso; 

de espera devido, como sabemos, aos problemas econômicos que o país 

enfrenta; acreditamos porém na capacidade do homem brasileiro para 

superar esta fase, e tomar novos rumos para o desenvolvimento econômi: 

co nacional, quando surgirão grandes e novos projetos,' e então tere -

mos que estar aptos para encarar a fabricação dess.es. grandes e compl~ 

xos equipamentos. 

No primeiro e segundo capítulo desta dis 

sertação enfocaremos a evolução do setor de bens de capital sob enco

menda nas últimas décadas, descrevendo as políticas de apoio e incen

tivo do governo, bem como o crescimento da produção nacional, da im 

portação e mais recentemente da exportação deste setor. 

No terceiro capítulo abordaremos a con 

ceituação de projetos indus triais~ as pOlíticas de financiamento e 

de compras das empresas estatais e as suas influências no setor produ 

tor de bens de capital sob encomenda. 

No quarto capítulo descreveremos o fun -

cionamento do planejamento e controle da produção para fabricação de 

equipamentos pesados sob encomenda. 

A presente dissertação ~ recomendada pa

ra estudantes e profissionais de engenharia, administração de empr~ 

sas e públicas, ciências contábeis, economia, técnicos, etc.; enfiln. 

entendemos que seja útil a todos aqueles que desejam aprofundar seus' 

conhecimentos na difícil tarefa de administrar a produção de empresas 

produtoras de bens de capital sob encomenda. 



viii 

i 

Uma citação nominal dos que contribui 

ram direta ou indiretamente pa.ra a preparação dessa di~sertação, 
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, , .. 
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CAPiTULO I - INTRODUÇÃO: 

1 

1.1. A Indústria de Bens de Capital sob' 

Encomenda: 

O surgimento das indústrias automobilis

ticas em 1956/57 representou para o setor produtor de bens de capi

tal sob encomenda o sinal verde para as expansões das pequenas em 

presas existentes até então, e início da entrada de grandes grupos' 
'. 

econômicos nacionais e internacionais no setor, que preyendo O.de 

senvolvimento econômico nacional a nível' .. de grandes projetos, r!:, 

solveram investir em áreas deste setor que a médio e longo prazo 

viessem a ser solicitadas. 

Na década de 60, com o crescimento da in 

dústria de bens duráveis (veiculos, eletro-domésticos, aparelhos e 

letrônicos, etc.), amplamente incentivada pelo governo com intttito' 

de reduzir a importação de tais produtos, vimos o setor de bens de' 

capital sob en~omenda participando muito pouco das necessidades de 

equipamentos, máQUinas e instalações; uma vez que a infra estrutura 

existente no país somada 'a disponibilidade interna de insumos bási

cos (aço, ferro, não ferrosos, etc.) que.ndo não eram suficientes p~ 

ra atender a demanda interna, eram próntamen..té-:atendidas pela sua -

importação, com facilidades do governo. 

Mesmo assim num período de relativa cal

maria para o setor de bens de capital, sob encomenda as dificulda -

des enfrentadas eram mU$tas, pois a falta de tecnologia, mão-d~ o 

bra especializac1.a, alguma!? matérias primas e recursos financeiros , 

criavam grandes obstáculos para obtenção de resultados significati

vos para o setor; apesar das insistentes solicitações de ajuda fei

tas por este setor ao governo, que também enfrentava séria.recessão 

econômica no país, muito pouco apoio recebeu neste período. 
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Alheia aos problemas que existia~ no se

tor de bens de capital sob encomenda a indústria brasileira de bens 

de consumo durável prosperava e firmava-se na economia nacional. 

Com os incentivos fiscais concedidos pelo CnI - Conselho de Desen -

volvimento Industrial, os créditos do BNDE - Banco Nacional de nes~n 

volvimento Econômico e mais o aumento das tarifas de importação dos 

produtos importados, os bens duráveis tornaram-se competitivos até 

em outros países. Ao conceder estes incentivos à indústria de bens 

duráveis, o governo tinha como um.dosseus objetivos equilibrar a 

balança de pagamentos brasileira. 

Ao término da década de 60;? o setor de 

bens duráveis continuava em franca expansãoe.começava apresentar 

os primeiros problemas relacionados com seu crescimento. A ampli~ 

ção do seu parque industrial passou a exigir mais importações de ma 
térias primas, máquinas e equipamentos que ainda não eram produz! -

dos internamente. 

Assim, no início da década de 70 a bala,!! 

ça comercial com o exterior inverteu a tendência de superávits. Em 

1971 o Brasil teve deficits de US$ 343 milhões e em 1972 de US$ 241 

milhões. Em 1973 houve um pequeno superávit de US$ 7 milhões;' mas' 

logo a seguir os deficits começaram a crescer~ au:x:iliados pela alta 
, 

do preço do petroleo. 

Dentro de um clima de acelerado cresci 

mento do PIB - Produto Interno Bruto -e do início de sucessivos dê 

ficits da balança de pagamento, o setor de bens de capital sob enc,2, 

menda começou a receber os primeiros incentivos efetivos do governo, 

visando atender grandes projetos definidos no 'j: PND, relacionados 

com a Siderurgia, (11 Estágio de expansão da CSN, COSIPA, e USDrr 

NAS), Hidroeletricidade, petroquímica, Transporte Ferrovi~rio e Ro

doviário, entre outros. 
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Neste ambiente de grandes projetos a s~

rem desenvolvidos na ,dgência do I PND, o governo passou a ser atu

ante no processo de slil.;sti tuição de importação de bens de capi talt

estabelecendo uma polJtica de total apoio ao setor produtor, atr~

vés de incentivos fisQ~is (isenção ou redução do ICM, IPI, 11) con

cedidos pelo CDI, créôj.tos do FINA1VIE e BNDESPAR e diretrizes de o.!:

dem geral definidas, via CDE, aos setores demandantes de bens de cá 

pital para que estimulassem suas compras no mercado nacional. Assim 

vimos surgir a Lei do Similar Nacional;' :Margem de Proteção, Acordo' 

de Participação Naciopai;' :fndice de. Nacionalização: Incentivos Equ1t 

parados à Exportação, Entre outros~;; (todos descri tos no capítulo 11 

deste trabalho) que C(Hl.tribuiram enormemente para o crescimento da' 

indústria nac~onal de bens de capital. 

Antevendo o desenvolvimento da economia' 

nacional como já dissemos, surgirc;m as primeiras multinacionais no 

setor, que agora com :incentivos oferecidos pelo governo para o creJi. 

cimento deste setor altado à proibição das importações por meio da 

Lei do Similar Nacionfl.J~;'" não t~verl3.ID. outra aI ternativaa não ser se 

instalar no país assoed ando-se a tradicionais fabricantes loca:iis ou:~ 

cedendo sua tecnologi~ através de contratos de licenciamentos. 

t notória a contribuição que estas mult~ 

nacionais trouxe para Q país, tendo em vista que para atingir seus" 

objetivos, permitiram que a indústria nacional conhecesse em grande 

parte a tecnologia de Drojeto e fabricação de seus produtos: além 

do que fasendo grandef! investimentos em setores até então esquec.! 

dos, o que gerou "emp:t-ego profissional lt ao povo assalariado. Em 

contra pa:::-tida, jamaiEl poderemos ignorar que a firmeza de propósito 

e a fidelidade aos objetivos da matriz sediada no exterior, levaram

na a viabilizar seus n~gócios em pequeno espaço de tempo no país, e 

a partir da! tivemos eVasão dos lucros obtidos, através do envio: 

das remessas de dólaréq à matriz. lllIas como se diz: "para tudo tem

se um preço·, e este ~ o preço que a sociedade brasileira tem que 

pagar por não ter des0~volvido! suas potencialidades para atender 

algumas necessidades dO. murldo moderno~ 
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Paralelamente ao desenvolvimento da in 

dústria nacional de bens de capital sob encomenda, através de empre 

SBS nacionais e estrangeiras, vimos o governo acelerar a estatiza -

ção da economia em setores que o "bom senso capitalista" reserva às 

empresas privadas. Assim, com justificativas de que a iniciativa 

privada não tinha interesse em atuar em projetos que exigiam gran 

des investimentos e com retorno a longo prazo, ou por entender tr~

tar-se da defesa da segurança nacional,' e ainda aqueles que são r~ 

servados pela sua própria natureza ao governo para atender aos a! ~ 

séios da coletividade, o governo criou inúmeras empresas estatais 

que muitas vezes chocam-se frontalmente com os interesses das emprê' 

sas privadas,' que também foram incentivadas por ele. 

Assim não são poucas as empresas estatais 

que monopolizam determinados setores da economia, tais como: Usinas 

Siderurgicas - CSN, Usiminas, Cosipa, entre outras; Sistema Petro 

brás - PETROQUISA, l'ETROFERTIL, PETROIi1ISA, entre outras"; Usinas Ifi, 

droelétricas - CESP, FURMA, CEl\UG, entre outras; Transporte - RFFSA, 

FEPASA, rlIETRO, entre outra.s; EMBRATEL; EMBRAER; CVIm; SUNAWLAN; e 

tanta.s outras, inclusive no próprio setor de bens de capital sob en 

comenc1a~ como a lWCLEP,' USIlIlliC, FEM, MAFERSA, entre outras, que co.!! 

correm no mercado com as empresas,privadas em demandas onde a maior 

parte provém de empresas estatais. 

Apesar de tudo isso, o setor privado de 

bens de capital sob encomenda conseguiu emancipar-se, formando um 

mercado fornecedor de equipamentos, máquinas e instalações genuína

mente nacional. Daí encontrarmos hoje sólidamente instalados no 

território nacional, empresas que representam o orgulho de nosso de 

senvolvimento industrial e cujo valor é reconhecido além de nossas/ 

fronteiras pelo seu avanço tecnológico, pela sua qualidade e acima/ 

de tudo pele. sua competividade. 

Muitas são estas empresas, que congre~

das pela Associação Brasileira para Desenvolvimento das Ind~strias' 
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de Base - ABDIB, atuam em condições de igualdade com empresas multi. 

nacionais ou estrangeiras nas necessidades atuais de bens de 

tal sob encomenda para o desenvolvimento econômico do país. 

capi-"-

Assim, conforme a revista Dirigente In -

dustrial, de JUlho/82, podemos destacar: Mendes Junior, Votorantin; 

Cobrasma;' Villares;"; Corrfab;J Dedini!" Montrea], Engesa, Emag, Caneco;' 

como as mais economicamente ativas:'l 

o grande obstáculo para o setor nas decà 

das de 70 e 80 continua sendo, porém em nível maisbaixo~;' a depe.!! 

dência tecnológica externa em alguns campos técnicos específicos~ 

onde as empresas não possuem ou dependem parcialmente desta tecno15' 

gia importada para processos de produção e/ou projeto de equipamen

tos. Tal fato explica-se fundamentalmente pelo descaso dado na 

transferência e absorção de tecnologia de equipamentos importados,/ 

ocorrido durante os .. PNDs. 

Há de se ressaltar a política de apoio 

desenvolvida pelo governo através dos PBDCT - Plano Básico de Desen 

volvimento Científico e Tecnológico (I, 11 e III), que através da 

orientação do CNPqjCCT e por meio do trabalho de 'c'ampo dos Centros' 

de Pesquisas das Empresas, dos Institutos de Pesquisas (IPT;" INPESi 

CTA;; etc.);: das, Empresas de Engenharia e das Unive:rsidades, não tem 

medido esforços;; dentro das suas limitações, para o desenvolvimento 

da tecnologia nacional. 
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'C1Ó?fTutó;'rf: ÉVOLUÇlO -DO SETOR DE BENS DEdl~l'ITAt 

II~i. CONCEITUAÇtO;CLASSIFICÃOío E CA~ 

RACTERfsTICAS'DO-SETOR-

~ de vital importância o setor de bens -

de capital no processo de desenvolvimento econômico do País, haja' 

visto que para nos tornarmos menos dependentes da produção externa, 

temos que oferecer condições para que sua execução ocorra intern~ -

mente, e entre outros, um dos meios que permite tal realização se 

encontra nos recursos produtivos (máquinas,equipamentos, installa 

ções etc.) obtidos através das indústrias do s~tor. 

A conceituação dada pela Secretar~a de -

Tecnologia Industrial do 1I1IC é:, "Bens de Capi tal~ são todos Os ins

trumentos tais como: Instalações, máquinas, equipamentos e compó -/ 

nentes que integrando o ativo fixo da empresa, constituam fatores / 

de produção de béns e serviços!!. 

A evolução do setor originou dois sub-sé 

tores, bastante diferentes um do outro, pelas peculiaridades dos -

seus sistemas produtivos (1) ;'J que são: produção de bens seriados e' 

de bens sob encomenda. o segundo trata de bens cuja fabricação 
, 

so 

se inicia após a colocação do pedido pelo cliente ; bens que são, ii_ 

dentificados por sua individualidade própria que lhe é conferida p! 
, ' 

las' especificações dadas pelos compradores;' o que dificulta a homd-
, ; 

geneidade dos produtos e sua conseqüente padronização~-

Diante da grande diversidade e complexi

dade dos bens produzidos pelo setor procuramos uma classificação 

(1) ZACCARELLI, SérgiO Baptista. Programação e controle da produção 

são Paulo, Pioneira, 1.973. 1'.15. 
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(vide tabela I) que melhor se adequasse ao trabalho. Adotando a que 

é definida em Estudos Especiais - lBRE (2), temos: 

"Os principais produtos que compõem os ramos industriais em estu 

do são apresentados a seguir. A classificação inclui não somente 

máquinas e equipamentos em si;" mas também acessórios e peças de rEi

posição que nem sempre podem ser separados daqueles nas estatístt 

cas disponíveis: 

01 - MEC~NICA: 

M~quinas-Ferramenta; turbinas a vapor e hidráulicas; motores -, 

de combustão interna a gasolina, diesel ou semi-diesel, (excluindo)' 

os veículos) e hidráulicos; máquinas e instrumentos de beneficiamen 

to de produto agro-industrial; máquinas de transporte e elevação de 

cargas; máquinas para perfuração e extração; máquinas para classif~ 

car, misturar e tratar pedras, terra, carvão esubst~ncias sólidas' 

semelhantes; britadeiras; máquinas têxteis; máquinas gráf~cas; má _ 
quinas para diversas indttstrias (papel, cigarro, calçados;' cortumes';' 

etc.); bombas diversas, filtros; máquinas centrífugas; máquinas pa

ra empacotamento;,redutores de velocidade; válvulas e acessórios pa 

ra tubulação; etc. 

02 - EQUIPAI1iffiNTOS INDUSTRIAIS: 

Fornos e semelhantes para uso industrial; reservatóri;os e v:a. 

sos de pressão; torres de racionamento; evaporadores e digestores ; 

caldeiras geradoras de vapor e equipamento para casa de caldeiras ; 

comportas para barragens; ventiladores e exaustores industriais; 

instalações de clinlatização e compressores frigoríficos; tanques, de 

armazena~ento e tubulações de grande diâmetro; equipamentos magnét~" 

cos, etc. 

03 - TMQUINAS E nn:FLEJ'iiENTOS AGRíCOLAS: 

, 
Tratores agrlcolas, inclusive micro tratores; implementos con 

(2) h~GO, Luiz A. Corrêa et alii. A indústria brasileira de bens de 

de capital: origens, situação recente e perspectivas. Rio de' 

Janeiro, FGV, 1.979. 
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jugados aos tratores (grades, discos, etc); colheitadeiras, trilha 

deiras; semeadeiras, adubadeiras e outros implementos suplement~ -

res; equipamentos para irrigação agr{cola, etc. 

04 - MAQUINAS RODOVIÁRIAS: 

Tratores rodoviários de roda e de esteira; motoniveladoras; -

escavadeiras e retro escavadeiras; rolos compactadores; vibradores; 

pás carregadeiras; caminhões fora de estrada; outras má~uinas para 

construção, pavimentação e conservação de estradas; etc. 

05 - MATERIAL DE TRANSPORTE: 

6nibus, caminhões; semi-reboques; caçambas diversas; carroce

rias diversas para8hibus e caminhões. 

06 - Ji'IA.TERIAL FERROVIÁRIO: 

Vagões de carga; carros de passageiros; locomotivas; etc •. 

07 - CONSTRUçlO NAVAL: 

Embarcações de diversos tipos, exceto as de recreio. 

08 - INDÚSTRIA AERONiUTICA: 

Aeronaves 

09 - MATERIAL EL~TRICO E DE COMUNICAÇOES: 

Geradores; motores elétricos; transformadores; conversores; -

retificadores; painéis de distribuição; p~ra-raios; aparelhos para 

controle; regulagem e distr~buição de·· corrente elétrica; fios e ca 

bos para eletricidade e para telefonia; centrais e mesas telef6ni

cas; aparelhos telefônicos e equipamentos para telecomunicações em 

geral; equipamentos de transmissão; máquinas de calcular e outros' 

equ~pamentos eletrônicos inclusive núcleos - memória de computador; 

etc. 
, 

10 ESTRUTURAS METALICAS: 

Torres de transmissão metálicas; estruturas metálicas industri 

ais". 

.~ 
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~ABELA :t - li RAMOS DE BENS DE CAPITAL E SUA 

CORRESPOND~NCIA APROXIMADA COM 6SG~NÉROSi 

RAMOS INDUS TRIA 13 . 

01 - Mecânica 

02 Equipamentos Industriais (1) 

Ó3 Máquinas e Implementos Agri-
colas 

04 Máquinas rodoviárias 

05 - Material de transporte 

(ônibus e caminhões) 

06 - Material FerJ.:·oviário 

07 - Construção Naval 

08 - Indústria Aeronáutica 

09 - Material elétrico e de comuni 

cação 

10 - Estruturas r11etálicas 

> 

-

} 
} 

G~NEROS DO I.B.G.E. 

Mecânica 

Material de 

Transporte 

Material Elétrico 

e de Comunicação 

:Metalurgia 

(1) - Inclue tanques e reser--vatórios de grande porte que constam do} 

gênero Metalurgia 
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As principais características que regem; 

o comportamento do setor de bens de capital, são: 

1 - O apoio do governo é fun~amental para o desenvolvimento do s!

tor - altamente dependente de capital; mão de obra especializ~ 

da e alta densidade tecnológica. Este apoio se dá fisicamente' 

através de vultosas injeções de recursos em forma de financia 

mento obtidos via BNDE, FINA~m e BNDESPAR para expansão e i~ 

plantação de unidades produtivas, capital de giro, financiame!l-

topara compra e venda de equipamentos, além dos incentiv::os 

importação de matérias primas e equipamentos necessárfos, bem 

como a proteção da produção nacional através de tarifas, aco.!: 

" a 

. dos de participação e consórcios de fornecimen~o. Finalmente 00 

setor depende da política Tecnológica do governo em apoio ao d~ 

senvolvimento da tecnologia nacional através de financiamentos;" 

bem como da determinação das diretrizes de uma política de traItS 
, -

ferência tednológica e de absorção pelos produto~es nacionais. 

2 - O crescimento do setor durante a década de 70, propiciou a e~-I 

pansão e fortalecimento de grandes empresas nacionais no sub; s! 

tor de bens sob encomenda. Algumas destas empresas surgiram de 

pequenas plantas de reparação de equipamentos importados e da -

produção de bens menos sofisticados, através do processo de có

pia e de licenciamento de produtores tradicionais; raramente a 

partir de desenvolvimento próprio. 

3 - O crescimento do setor pode ser definido em linhas gerais: como 

dependente das áreas prioritárias do governo, ou ~eja, da produ 

ção de bens de consumo duráveis e da indústria de base - propri 

edade do governo. 

4 - Grande dependência em relação ao mercado externo produtor de 

bens de capital. Se por um lado, os fabricantes aqui estabé 
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lecidos lutam por maior proteção do governo contra a importação 

de bens semelhantes aos aqui produzidos, por outro, suas inicia 

tivas de industrializaçâ;o acabam por cair na dependência de má

quinas, equipamentos e principalmente componentes que são prodtl 

zidos fora do país. 

5-A demanda do sub setor dé bens de capital seriado encontra seu' 

mercado bastante segmentado enquanto que o de bens sob encomen

da, de forma preponderante da compradora estatal. 

6 - Baixo nível de especialização do setor devido às oscilações da' 

demanda, e também da alta diversificação de tecnologia e de pró 

dutos impos'tos pelos compradores. 

7 - Em alguns ramos industriais de bens de capital sob encomenda se~ 

te-se a presença marcante das empresas nacionais sobre as subsi 

diárias estrangeiras (laminadores, altos fornos, 'lingotamento -

contínuo, aciaria), e 'em outros a situação é oposta (turbinas;;' 

hidrogeradores, geradores, transformadores). 

II.2.SITUÁÇÃODO SETORNAD~C~~DA 50: 

Antes de 1.950 a presença do setor de -

bens de capital já era sentida em ,todo o Brasil. O frequente atra

so na importação de peças de reposição para equipamentos importados 

bem como o alto custo, estimulou empresários ingleses a montarem 

fundições em Recife para atender à demanda local de peças para enge 

nho e de implementos para a lavoura, utilizando-se de matérias pri-

mas importadas. 

No Rio Grande do Sul - especialmente em 

são Leopoldo, entre os primeiros imigrantes descendentes da coloni

zação germânica, vieram técnicos em construção de moinhos e destila 

rias; especialistas em construção naval e até mesmo f&.bricant es' de 

teares. Foi no Rio Grande do Sul que se construiu o primeiro navio 

a vapor do Brasil. 
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A necessidade de bens de capital desde -

então já era sentida como a mola impulsiona.dora da economia nascente 

do País; entre esses bens poderemos citar: moendas, rodas e peças pa 

ra máquinas de moagem de cana; peças e ferragens diversas para seE 

rarias, serralherias e olar~as; eixos e buchas para carros; vagões 

para ,estradas de ferro, etc. 

A sofisticagão dos .bens produzidos era -

ainda reduzida na maioria dos casos, mas a utIlização de mão~de-obra 

estrangeira e o recurso da cÓpia, aliado à crescente capacitaçã~ téé 

nica de alguns empresários nacionais versados em engenharia, permiti 
. . -

ram a absorção da limitada tecnologia necessária à sua produção. nu 
rante este período não houve medida de estímulo oficial ao setor de 

bens de capital. 

Muitas eram as empresas multinacionais -

que já se encontravam no País antes de 1950: Internationa~, Harvester, 

General !I[otors~' Burroughs. 

A principal matéria prima para o setor -

foi e continua sendo o ferro e aço, que com suas aplicações multiplas 

torna o crescimento do setor condicionado ao aumento da sua oferta. 

Durante a Seiunda Guerra Mundial a importação de aço cai, eleva-se a 

partir de 1.944, para cair novamente em 1.950. O crescimento da prQ 

dução inte~.na do aço é bastante significativa, principalmente após 

1.945, a partir do efetivo funcionamento da Usina de Volta Redonda / 

Rio de Janeiro, como seria de se esperar. Outro fato importante no 

desenvolvimento do setor de bens de capi ta,l é a concentra.ção de suas 

empresas no Sudeste do país, particularmente em São Paulo. 

Na primeira metade da década de 50, dE; -

rante o governo de Getulio. Vargas~' o clima continuava propIcio à en 

trada das multinacionais, principalmente americanas, concentrando-se 

no ramo da mecânica, equipamentos industriais, máquinas agríicolas, 
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máquinas r'odoviárias/~ material de transporte, material elétrico e co 

municações. Este interesse das multinacionais pela fixação de fil:k

ais em nosso território se explica pelas facilidades oferecidas pelo 

governo, bem como o avanço do processo de internacionalização da eco 

nomia brasileira. A expansF}o do setor produtor de bens.duráveis ge

rou demanda de equipamentos de tecnologia complexa~ que inexistentes 
. \ 

no pa{s, orientou sua compra para o exterior ensejando também, a en-

trada de filiais estrangeiras. A tecnologia necessária não foi tra

zida por estas, mas atrav~s de contratos de licença para as empresas 

nacionais instaladas. 

, . 
Desde essa epoca percebe-se a forte influ 

ência da produção de bens de consumo duráveis direcionando a expa~i

são do setor de bens de capital, o que viria a ditar apolitica do -

setor procurando atender a demanda mais através da importação do que 

pela produção interna. 

Assim por exemplo, o segmento produtor de 

máquinas-ferramenta é tradicional em nossa indústria, especiaJlmente' 

o de tornos. Naturalmente a sofisticação era muito pouca, o mecanis 

mo de transferência de tecnolo,gia predominante era a cópia e a produ 
,. . . 

ção se restringia a maqu1nas de pequeno porte e algumas linhas prin-

,cipais. O mesmo se poderá dizer da produção de máquinas para indtis

tria têxtil. 

, 
Tambem no que se refere a material fer 

roviário havia algumas empresas cujas atividades se iniciaram após a 

segunda guerra mundial (eia. Industrial, Santa JlllatildeiG Fábrica Naci.2 
, ) ~ , , nal de Vagões e Cia Brasileira de Material Ferroviario. .r.; logico -

que a fa.bricação não atingia locomotivas mas apenas vagões e compone.!! 

tese No tocante à indústria ,de construção naval~ existiam apenas eE!' 

presas de repE'Tos que, posteriormente, ampliadas e acrescidas de em

presas estrangeiras, vieram a constituir o que é hoje uma indústria" 

de construção naval relativamente moderna. No ramo aeronáutico' ape

nas uma empresa existia (~ociedade Construtora Aeronáutica Neiva 

Ltda). 



14 I'" 

Em 20-06-52, criou-se '·0 BNDE (Banco Na

cional de Desenvolvímento Econômico) que a princIpio se preocupou 

com a melhoria e expansão da infra-estrutura econômica do PaIs (prin 

cipalemente transporte ferroviário), passaria mais tarde afmrnecer -

recursos que contrituiram para o crescimento do setor de bens de ca-

pital. I 
._../ 

Em 195513 criada a ABDIB (Associação Br~ 

sileira para o Desenvolvimento da Indústria de Base),' basicamente liL 

gada às crescentes necessidades de equipamentos para a PetrObrás. E~ 

• sa empresa estatal~ desde o início buscou articular-se com empresas' 

do setor visando uma programação de compras que viabilizasse maior 

participação das empresas nacionais de bens de capital. Foi ainda 

em 1955,' que introduziu-se uma medida que afetou largamente não só o 

perfil do parque indUstrial futuro mas também o setor de bens de ca

pital doméstico. Trata-se da instrução nº 113 da smmc, a qual per

mitia ao investidor estrangeiro importar maquinaria, sendo o pagamert 

to feito sob a forma de uma participação em cruzeiros no capital da' 

empresa que utilizaria o equipamento. 

Como se vê'; até 1955, a indüstria de 

bens de capital sobreviveU quase que independentemente e até mesmo a 

pesar das pol{ticas governamentais. Era pouco sofisticada, aprovei~ 

tando as vantagens existentes em termos de custo de transporte', e u 

tilizava largamente da mão de obra de baixo custo com relação aos 

principais pa!ses fornecedores~ 

Na segunda metade da década de 50 observa: 

mos um ciclo econômico de desenvolvimento acelerado: exigindo o cres 

cimento do setor de produção de bens de capital em segmentos de tec

nologia sofisticada,' via de regra obtida pela entrada ou expansão de 

empresas estrangeiras, associadas ou não ao capital nacional. Isso)' 

em grande parte foi resultado de uma política governamental delibera. 

da que se valeu de inumeros mecanismos. 
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As amplas facilidades para impo.rtação. -

de bens de capital sem cobertura cambial, :'ao abrigo da instrução n~ 
mero 113 da SLffi~OC, se, de um lado estimulariam a implantação de no

vasempresas em segmentos modernos da economia, de outro poderiam -

significar pelo menos parcialmente, um vazamento no mercado que, de 

outra forma poderia ter sido atendido pela produção doméstica. A 

existência de reduzidas restrições à movimentação do capital estran 

geiro investido no pa!s, seja, em termos de repatriamento, seja em 

termos de remessa de lucros, completava o clima prop!cio aos inv:es

timentos estrangeiros. 

Foi durante o governo Kub!i.tschek que vi 

mos a criação dos Grupos Executivos com intúito de cumprir os obje

tivos definidos no Programa de Metas. O primeiro dos grupo.s executi 

vos - GEIA - Grupo Executivo da Indústria Automobilística - consti

tuiu o modelo pelo qual se pautaram aqueles executivos que se desti 
. -

naram a estimular a implantação de segmentos espec{ficos da indús -

tria de bens de capital. É bom frisar que antes do. surgimento de 

GElA (Junho 1956) não. se poderia falar com propriedade na éxistên -

cia de uma indústria autemobil{stica nacional v:1ste que o máximo 

que existia eram eperações de montagem. 

o programa automobilístico teve vários' 

efeitos sobre a indústria de bens de capital. Por um lado a instala 

çãe dessa indústria e a de componentes crio.u um mercado. para uma sé 

rie de bens de capital, come por exemplo, máquinas-ferramenta. Por 

outro lado há indicações claras de que muitas empresas auto.mobilís

ticas procuraram induzir fornecedores de suas matrizes a instalarem 

fábricas no Brasil. Adicionalmente a montagem de uma indústria de -

componentes facilitou a implantação de segmentos de bens de capital 

no âmbito da indústrià de material de transpo.rte. 

Os fabricantes estrangeiros parecem ter 

sido induzido.s em grande parte, a instalar fábricas no Brasil por -
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receio de, após a instalação de concorrentes, v.erem suas exporta -

-ções dificultadas. 

Após o GElA, outros grupos executivos' 

surgiram ainda no governo de Kubitschek, tais como: 

- GEICON (Grupo Executivo da IndÚstria de Construção Naval); 

- GEI~~PE (Grupo Executivo da Indústria Mecânica Pesada); 

GEI~~R (Grupo Executivo da Indústria de Tratores e Msquinas Rodo 

viárias)-

De modo geral QS est1mulosconcedidos 

e os esquemas de atuação desitEs novos Grupos Executiv.os foram seme 

lhantes ao do GElA. 

No tocante à construção naval induziu

se o reeqúipamento dos antigos estaleiros nacionais de reparos 

(CCN, EMA.Q, CANECO e sol, tendo em vista a produção de embarcações 

com mais de mil toneladas de porte bruto, além da instalação da 

Verolme e da Ishikawa.jima com capacidade produtiva bem maior que 

os concorrentes nacionais. 

No setor de mecânica pesada, diferente 

mente dos outros"as empresas que~ ingressaram no setor pareciam 

não vir atraidas propriamente pelos est!mulos governamentais mas 

sim pelas possibilidades de mercado abertas a partir dos grandes 

programas de infraestrutura. No que se refere à atuação do governo 

como fornecedor de crédito do qual a. indústria de bens de c~api tal 

pudesse ter sido beneficiada, há pouco a se registrar, pois como -

já vimos o BIIDE em seus primeiros anos de atuação estava voltado -

principalmente para a colaboração financeira de energia elétrica,' 

siderurgia e transporte. Assim, não havia qualquer forma de estimu 

lo efetivo e direto às empresas domésticas produtoras de bens de -

capital em escala significativa. 
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11.3. SITUAÇAODO SETOR NAS DÉCADAS 60, 

70 e 80 

11.3.1. POLf~ICAGOVERNAMENTAL - ÓRGÃOS 

E. INSTITUIÇOES 

Já vimos que uma das principais caracte 

rísticas das indústrias de bens de capital, mais especificamente 

sob encomenda, á sua alta dependência do governo, o que faz necessá 

rio a definição de um conjunto de regras e procedimentos articula -

dos para permitir o crescimento do setor ~e uma forma equilibrada, 

bem como a definição de nOrmas visando coordenar a ação dos seus di 

versos órgãos e .insti tUiçõ~s. 

De fato, realmente sentimos a presença' 

de diversos órgãos, e instituições governamentais criadas com dife

rentes atribuições, que desde a década de 50, vem afetando positi~ 

mente o desempenho das indústrias do setor. Assim vemos o go~erno -

planejando diretrizes econômicas (I, 11 e 111 PNDs), comprando e/ou 

financiando novos projetos de indÚstrias de base (Siderurgia, Petr~ 

química, Transportes, Energia, etc) e atá 'participando na própria -

produção de bens de capital (NUCLEP, USIMEC, FEM, MAFERSA, e tantas 

outras). Os resultados obtidos pelo setor até 1982, são significati 

vos, porém seus vícios e falhas devem ser imputados na q~a grande -

maioria ao governo, que apesar da boa intenção de seus dirigentes, 

estabeleceram em algumas ocasiões, regras conflitantes aos interes

ses do setor produtor de bens de capital. 

Neste tópico do trabalho, iremos rela -

tar a atuação dos principais organismos que respondem pelas políti

casgovernamentais referentes à produção interna, à importação e à' 

exportação de bens de capital, que são os órgãos do CDI e CDE defi

nindo as diretrizes básicas através de resoluções e normas baixadas, 

os financiamentos de suas principais instituições BNDES, FINAME, 

BNDESPAR (EMBRA1iIEC) e FlNEP, e os incentivos creditícios e fiscais' 

aliados a mecanismos de controle que além de apoiar o setor produ -

tor também visa obter o" equilíbrio nas contas do Comércio Exterio;. 
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A - CONSELHO DE DESENVOLVIThffiNTOINDUS 

TRIAL ~ CDI 

Criado pelo Decreto NQ 53.898/64, em' 

abril de 1.964, com a fusão dos antigos grupos executivos vincula 

dos'à implantação e expansão de" diversos setores industriais, tem 

como objetivo principal, conceder estfmulos a inv,estiment.os em se 

tores econômicos considerados prioritários pelo governo. No perío 

do de recessão de 1964/67, pouco poderia se esperar em termos de' 

resultados mais significativos do CDI, tendo em vista as adversi~ 

" - 6 dades existentes no perl.odo pos-revoluçao de 1.9 4, aliado ao seu 

fraco poder: de decisão. 

No início da década de 1.970, o CDI 

foi reestruturado, resultando na formção do Grupo de Estudo de 

Projetos (GEP) , com poder decisório quanto à concessão de inc'en1ti 

vos e de Grupos Setoriais que passariam a fornecer ao GEP e à Se

cretaria Gera.l do CDI as informações e estudos nec:essários. 

A partir de dezembro de 1.970 entre -

incentivos concedidos pelo CDI, surgiram a isenção' dQ::Pnpos1;o de' 

importação de bens decapi tal sem similar nacional, ~geltLc6Ijlo ~ a -

isenção do IPI e ICM, e para a compra de equipamento nacional, 

créditos do IPI e depreciação acelerada sobre estes bens para 

efeito de Imposto de Renda. A formulação de tal política de incen 

tivo gerou a insatisfação das indústrias do setor, uma vez que o' 

ICM somente era dedutível na importação; apesar de quando a com -

pra erafÊdta no mercado interno,haVia o benefício da depreciação 

acelerada do bem. 

Até 1.973, os dados existentes sobre' 

o funcionamento do CDI, permitem caracterizar um extremo liberalis 

mo na concessão de incentivos, afetando negativamente a'indústria 

interna de bens de capital. Os déficits registrados na Balança de' 
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, 
Pagamento apos 1.974, requereram mudanças profundas no seu compo~-

tamento, além do que a criação do Conselho de Desenvolvimento Ec,2.

nômico - CDE, o colocou em segundo plano na formulação da pOlítica 

industrial do País. 

A partir de então, o CDI passa, a ince~ 

tivar a nossa indústria de bens de capital, porém com autonomia li 

mitada, uma vez que a concessão dos incentivos ficam na dependênci 

a da aprovação de outros orgãos do govêrno (CONSIDER E SIDERBRAS 

"aço" - ELETROBRAS - tlenergia" - SUNAMAN - "naval" - etc ••• ) e a a 

puração da similaridade aos cuidados da CliCEX. 

A portaria nº 578 de 13/10/78 fixou ín

dices mínimos de nacionalização a serem aplicados aos setores de -

máquinas, equipamentos, aparelhos e componentes para efeito de re 

gistro como nacional. Estes índices que em pêso e valor era~ em 

média 85% para o período 1.978/79, hoje está em torno de 90%. O 

"Certificado de Registro de Fabricação", só será expedido após a 

comprovação dos referidos índices, com o qual tem-se acesso a ob 

tenção de financiamentos a entidades oficiais de crédito ou a for-

"" necimentos a empresas do governo. 

Em 1.981/82· observou-se um declínio no 

nQmero de investimentos aprovados pelo CDI; isto se deve ao fato 

que a maioria dos grandes projetos, tais 

taipu Binacional, Siderurgia, Exploração 

ram aprovados em exercícios anteriores. 

como: Usinas,Nucleares, I 
, . 

de Petroleo, e outros, Ia 

Outras justificativas pa-

ra esta diminuição podem ser dadas por: ociosidade em alguns seto

res industriais~ recessão econômica interna e externa, expectati 

vas dos empresários face ao futuro e a incerteza quanto às novas 

diretrizes governamentais. 

Nota-se no decorrer da existência do 

CDI até os nossos dias, a definição de várias políticas favoráveis 
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ao setor de bens de capital; hoje, entretanto, a sua liberdade dei 

ação condicions.da a outros ói~gãos, nos permite afirmar que o cen 

tro de decisão da política industrial est~ no EIC, mas sob a ori

entação do CDI. 

B - O CONSELHO DE DESENVOLVII\'IENTO ECO

NOMICO - CDE. 

O CDE foi criado, em 01/05/74, pela 

lei nº 6.036 que alterou a composição da assessoria à Presidência 

da República, ditada pelo Decreto-lei nº 200/67. Sua função é de 

finida no artigo 3º da lei: 

"Artigo 3º - Incumbe ao CDE, assessorar o Presidente da Repú 

blica na formulação da política econômica e, em especial, na 

coordenação das atividades elos ministérios interessados, se 

. segundo a orientação geral definida no Plano Nacional de De 

ação, 

senvolvimento". 

A principal intenção quando da sua cri 

foi permitir maior entrosamento dos Ministérios da área ec,2. 

nômica quanto à interface das suas atribuições, evi.:f;ando o domíni 

o de um ou de outro ministro. Foram criados no inicio da gestão/ 

do CDE, a IBRASA, FIBRASE e EWIBRAMEC, empresas subsidiárias do 

BNTIE, cuja finalidade central era o fortalecimento de empresas 

produtoras de matériél-prima e bens de capital, através d~l partici 

pação no seu Capital Social. 

As principais E xposições de motivos 

(E.M.), que tratam do setor produtor de bens de capital, definin

do novas diretrizes e a política de compra das estatais, são:E.M. 

nº 6 de 20/05/74; E.M. nº 16-B de ~4/10/74; E.M:. nº l~ de 19/11/ 

1.974; E.M. nQ 10 de 18/06/75; E.M. nº 23 de 01/12/75. Durante 

este período .1.974/75, as E.M. apont2,rSID por inúmeros caminhos a 

necessidade de dar preferência à utilização de equipamentos nacio 

nais por parte dos órgãos e empresas governamentais. 



21 

o estudo e análise da situação vigente' 

no pá!s, por grupos de trabalhos do CDE, sugeriu atra~és das E.M. -

as seguintes proposições: 

- Observado por dados estatísticos que aproximadamente 50?b 

da demanda do setor produtor de bens de capital (em 1.974), era pro 

cedente de encomendas fei t·as pelo setor pÚblico; assim sendo reco -

mendou-se a integração da produção do setor com os investimentos pú 

blicos em curso no país, para garantir a expansão das empresas do -

setor de uma forma contínua e crescente. 

- Constatado que a definição do equipamento, para um projeto' 

específico não era feito por ocasião da sua compra, mas fazia par -

te de um processo que se ini'C'iava com a engenharia básic.a da insta

lação que o equipamento iria integrar, passando a seguir pela e~ 

genharia de detalhamento e pelo projeto do equipamento, para só 

após fazer a seleção dos fornecedores para a encomenda. A engenha 

ria básica era, na maioria das vezes realizada por empresas estran

geiras, as quais por comodidade ou proteção especificavam equipame~ 

tos produzidos em SBU país. Notou-se também que as licitações fei 

tas pelas empresas públicas, tratavam da compra de grandes lotes 

com prazos curtíssimos, fatos estes que não davam chance à indús 

tria .nacional do setor, levando-asa declinar as cotações. Da! con

cluiu-se a necessidade urgente de adotar as seguintes medidas de~ 

tro das empresas estatais: estabelecer planos de investimentos a 

longo prazo; formar equipes técnicas, que fossem capazes de assimi

lar e desenvolver a tecnologia adotada em suas instalações; anali -

sar criteriosamente as listas de equipamentos definidas na fase de 

engenharia do projeto, visando-na medida do possível adequá-los ao' 

que é produzido no mercado nacional. 

Imposição junto aos Ministérios pelo cumprimento em seus 

órgãos, autarquias e empresas de certos procedimentos, ·tais como: -

cadastramento do mercado fornecedor nacional de bens e serviços, vi 

sando atender às suas necessidades; manter constante contato com as 

empresas cadastradas, tendo em vista informá-las das mudan 
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ças de "Know How", planos e programas de investimen"tos; analisar e 

xaustivamente a possibilidade de comprar todos os equipamentos e -

materiais no país. 

- Criação dos Núcleos de Articulação com a Indústria (NAI) -

com o principal propósito de levantar listas antecipadas de materi 

ais e equipamentos a serem utilizados em novos projetos, procuran

do cadastrar fornecedores potenciais além do que, ser o elo de li

gação entre engenharia, planejamento e suprimento das empresas com 

os fabricantes de bens de capital. 

~ O agravamento do déficit da Balança d~ Pagamentos, no fi -

nal de 1.975, lev.a o governo "a tomar medidas enérgicas visando uma 

redução mais efetiva. non!vel de importações, estabelecendo pela -

Resolução NQ~331 do Banco Central o recolhimento compulsório de im 

portação para uma série de produtos. Na mesma ocasião recomenda aI 

gamas medidas de estímulo às exportações, à produção int~rna de e

quipamentos e máquinas e de contenção das importações. Nessa época 

aprova o Decreto-Lei: "NQ 1.427 de 02/12/75, estab-elecendo as condi

ções para a emissão da Guia de Importação pela CACEX, bem como o -

DecretO-Lei: Nº 1.428 de 02/12/75, determinando a concessão de isen 

ções de impostos de importação e incentivos fiscais à t.ndústria ná. 

ciona1 de bens de capital, além de estímulos à ampliação de produ

ção para exportação. 

De todos os estudos realizados pelo 

CDE, a Resolução NQ 9, de 30/03/77, foi a que ditou a política in

dustrial mais abrangente e que mais contribuiu para o crescimento' 

do setor de bens de capital. Tendo em .vista a relevência desta Re

solução, transcxeveremos na íntegra como segue: 

"O Secretário- Geral do Conselho de Desenvolvimento Econômico tor

na público que o Presidente da República, no uso de suas atribui -

ções, aprovou a se~inte Resolução: 
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I O apoio do Govêrno à maior participação de. empresa priv.§:. 

da nacional no desenvolvimento de setores industriais di 

nâmicos se fará priori tamente, no atual estágio, m;ts áre 

as de·:Bens de Capital, Insumos Básicos e Mineração. 

II - Os órgãos do Ministério da Indústria e Comércio e do Mi

nistério das Minas-Energia, bem como as instituições dei 

apoio financeiro e entidades gestoras de incentivos fis-

cais, setoriais e regionais, adotarão procedimento de, ~ 

ma vez identificada certa oportunidade de investimento,/ 

procurar esgotar as.possibilidades da participação do se 

tor privado nacional. 

111 - O sistema dO'BNDE, assim como quaisquer' Qutros mec-anismos 

oficiais de participação ou apoio financeiro, atribuirã.o 

alta prioridade à viabilização de empreendimentos sob 

controle de empresa privada nacional, nas referidas áreas. 

IV - Para tais setores e notadamente para Insumos; ~,ásicos e -

Mineração, será consolidado, como uma das alternativas,/ 

o modelo empresarial de associações que se tem empregado, 

em particular na Indústria Petroquímica. 

Tal modelo poderá ser aperfeiçoado, principalmente quanto 

aos seguintes pontos: 

a) Fortalecimento da posição do sócio nacional, que terá 

preferência na negociação inicial, e a quem serão ofe 

recidos, quando necessários, recursos para. cepi taliza 

ção, atrave~ dos mecanismos oficiais; 

b) Garantia, pelo sócio estrangeiro, de abertura das tec 

nologias externas de processos e/ou produtos, e com -

promisso, por parte dos sócios nacionais, de obter ?1?:~ 

real transferência e efetiva assimilação; 

c) Execução, no País, a índices crescentes, de engenhari 

a básica; 

d) Rec:lização, no País, de toda engenharia de deta.lhamen 

to. 

; 
-I 
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e) Conveniência de confiar à firma nacional a posição de 

contratante prihóipal p~ra execução do projeto; 

f) Necessidade de o empreendimento alcançar o maior índi 

cede nacionalização possível das máquinas e equipa -

mentos, inclusive componentes; 

g) Necessidade de maior participação de sócio estrangei

ro no capital de risco; 

h) Necessidade de crescente pao_ronização de máquinas, e 

quipamentos e respectivos componentes; 
;li> • i) Nas associações decorrentes de carenCla tecnológica -

nacional, dar-se-á prefer$ncia às associações que p~.E 

.;. J mitêm desenvolver, no País, a tecnologia do projeto. 

v - A maioria acionária por empresa governamental, quando~_ 

cessária, e principalmente nos setores de Petroquímica e 

fertilizantes, deverá limitar-se aos projetos básicos 

(c.entrais de matérias-primas e de utilidades amônia e u 

réia, por exemplo) que demandam grandes investimentos. 

Nos projetos de segunda geração (down stream) a partici-
""* ~ _ A , 

paçao de orgaos e empresas de governo, mesmo minoritaria, 

deverá ocorrer apenas quando necessário. 

VI - No tocante à area de Bens de Capital, a política a ser e 
, , . 

xecutada compreendera, baslcamente: 

a) Observância da orientação, consubstanciada no Decreto 

nQ 78.945, de 15/12/76, segundo a qual os o~gãos, e 

empreendimentos governa.mentais só realizarão importa

ções de máquinas e equipamentos, mesmo dispondo de li 

mites no orçamento de importações, quando não houver/ 

similar nacional; 

b) O CDI, o CONSIDER, a SUDENE, a SUDAM, a SUFlliU/IA. e ou 

tros órgãos ou entidades com atribuições legais da 

mesma natureza, quando da análise e aprovação de pro

jetos, deverão observar a orientação de evitar, de um 

lado, o monopólio e- de outro, o excessivo número de 

empresas na mesma linha de produção, com vistas a uma 

- ------.:::::: 
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relativa especialização. O objetivo será ter um ade-

quado grau de competigão no setor. 
, 

Tal diretriz sera 

observada também pelo BIIDE, no apoio de participaçãol 

ou financiamento e pela FINAME, no qredenciamento de 

fornecedores, bem como pelas empresas governament2.is/ 

setoriais compradoras entre as quais se desta.cam a E 

letrobrás, Petrobrás, Telebrás, Siderbrás, CVRD e Re

de Ferroviária; 

c) Será realizado esforço de progressiva nacionalização/ 

de componentes; 

d) Na execução de projetos de interesses de empresas e/

ou orgãos governamentais, mesmo amparados por financi 

amentos externo-excetuados os casos vinculados a co~_· 

promissos expressos com outros países ou com agências 

financeiras internacionais - adot'ar-se-á, de preferên 

cia, a prática de determinar, primeiro, o volume de -

fornecimento de equipamento pela indústria nacional,/ 

realizando. em seguida, concorrência internacional 

(ou outra forma de licitação ou negociação), para a 

parcela a ser adquirida no exterior; 

e) Nos casos de consórcios para fornecimento dar-se-a' 

preferência àqueles sob a liderança de empresas nacio 

nais; 

, ~ -As empresas e orgaos governamentais deverao; abster-se -

dé fazer colocação de encomendas, para linha de produção 

bem como contratação 'de quaisquer serviços relacionados/ 

com urojetos que ainda dependam de aprovação pelo CDI, -
~ ., 

INPI e outras entidades gestoras de incentivos fiscais. 

Casos excepcionais dependerão de préVia consulta aos ~r

gãos governamentais competentes, que os submeterão parai 

deliberação da Administração Superior. 

Brasília, em 30 de março de 1.977". 
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o Decreto nQ 83.053 de 18/01/79 deu for

ça legal à resolução nQ 9 do ODE, cohfirmando as intenções do gove~ 

no de incentivar a produção interna. No final do ano de 1.977: o g..2. 

verno promulga decreto que permite à Petrobrás importar," independen

te de observar o conceito de similaridade pelo prazo de dois anos';~ -

sendo renovado posteriormente por mais dois anos. 

Pelo Decreto nQ 81.190';' de 05/0l/78:;i as:' 

importações e aquisições só podem ser realizadas dàntro dos limites" 

aprovados pelo Presidente da Repttblica, não devendo exceder os tetos 

estabelecidos no ano anterior, com exceção dos programas siderúrgicos": 

de energia elétrica e petróleo que terão tetos especiais. Por outro 

lado condiciona a importação à análise de similaridade pela CACEX, e 

autorização"l'elo miniStro ao qual estiver subordinada a entidade com 

pradora. 

Desta forma fica mostrada a validade da' 

intenção ainda que parcial, de o governo através do ODE-;' promover pó 
-. -

l{ticas de apoio do setor de bens de capital, apesàr das vantagens o 

ferecidas à ampliação e criação de indústrias de base e outros seto

res nem sempre afetar positivamente o fortalecimento do setor produ

tor de bens de capital. 

c Banco Nacional do DesenvoÍ 

~imento Econômico e Sociáí'. 

Foi nos primeiros anos_da década de 50-

que percebeu-se a necessidade de incrementar os investimentos na in

fra-estrutura do país, que apresentava uma série de deficiências, 

provocadas pelo desgaste e obsolescência de alguns tipos de serviços 

públicos (principalmente transporte e energia). Tal fato deu origem 

à formação da comissão mista Brasil- Estados Unidos que elaborou o' 

programa de reparelhamento econômico, que estabeleceu as prioridades 

a serem seguidas para .a melhoria dos setores básicos existentes. O 

financiamento deste programa seria obtido através de poupanças inte~ 

nas a serem conseguidas através de empréstimo compulsório sobre pes

soas f{sicas e jur{dicas, na forma de um adicional restituível do 
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Imposto de Renda e por empréstimos estrangeiros, que acabaram por não 

se concretizar~< 

o BNDE foi criado em 1.952, com o firme.'. 

propósito de administrar os recursos financeiros do fundo de reapar~ 

lhamento econômico. Logo após verificou-se que os fundos existentes 

eram insuficientes para cobrir todas as necessidades do programa de' 

reaparelhamento; daí a razão de instituir-se uma sistemática de pri~ 

ridades ao conjunto de projetos, beneficiando os que pudessem substi 
J -

tuir bens importados por similares de fabricação nacional~ 

o histórico da atuação do BNDES nestes -

30 anos de existência pode ser assim resumido: 

- 1_952/56 - período de atendimento ao reclamo do reaparelha -

mento de serviços de infra-estrutura; 

- 1.957/63 - até 1.960., continuou prioritári~ o atendimento 

dos setores de transporte e energia, quando então expandiu seu apoio 

para quase todos os setores de atividades (indústria mecânica, elé 

trica;l metalúrgica,' construção naval e de papel);" principalmente a 

implantação de grandes projetos estatais nas áreas hidroelétricas e 

siderÚrgicas. Os financiamentos eram oferecidos a taxas de juros re 

ais peq~enas e a médio e longo prazo (5 a 20 anos)~ 

- 1.964/73 - 50% dosfu..f1dos do BNDES até 1.967 são utilizadOS' 

em apoio a expansão do parque siderúrgic"o~ quando começa a declinar' 

atingindo 8% em 1.970 ( 3). Durante todo este período;] observou-se' 

um apoio crescente à. industria privada nacional: à pesquisa técnica' 

e científica;" às pequenas e médias empresa~ e à elaboração de es~ -

dos e projetos. Nesta· fase de ampliação do apoio a todos os setores 

industriais,~ a industria de bens de capital encontrava sérias difi'-

( 3) SUZIGAM, Wilsom et alii. Financiamento de projetos industriais. 

Rio de Jane iro , IPEA/INPES, 1.972. p. 841·. 
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culdades para sobreviver, devido à escassez de recursos próprios e -

fatores adversos na venda de seus produtos, recebendo então uma sério 

ede concessõeõ do BNDES, que permitiram vrescimento do setor a níve~. 

acima do esperado. Em 1.964 ~.criado a FINAME cujo principal objeti 

vo era fomentar a comercialização de máquinas e equipamentos produzi 

dos no pa{s, sendo mais tarde transformada em empresapttblica subsi

diaria do BNDES; 

- 1.974/78 - a partir de 1.974, os déficits da balança de paga 

mento passaram a ser um problema sério~ tendo como principal causa rn 

aumento do volume de importações; assim o BNDES resolve financiar ® 

aumento da produção interna de matérias-prima~ b~sicas e bens deca-' 

pital que faziam parte da pauta de importação. Nesta ~poca são cri~ 

das as subsidiárias (EMBRAMEC, FIBASE, IBRASA) do BNDES; sob autori

zação do'CDE, com o propósito de capitalizar as empresas do setor a 
'. . -

través da participação minoritária no capital social; 

- 1_979/82 - a mudança de governo em 1.979, estabeleceu como -

prioridades o combate à inflação e o equilíbrio da balança de pa@

mento, provocando assim a diminuição da atividade econômica do país. 

Os poucos recursos do BNDES foram dirigidos para os setores da indú~ 

tria, energia e infra-estruturai e no setor industrial a conclusão -

de importantes investimentos nos segmentos básicosi;~ particularmente t 

na siderurgia, hidreletricidade e álcool. Segundo o BNDESestima-se 

que a utilização da capacidade instalada em 1.982, em média~~ do setor 

industrial como um todo tenha apresentado ociosidade de 23%;13 tendo si 

do maior no setor de bens de capital (33%? do que no de bens de coh

sumo (25%) e de bens intermediários (19%); 

A decisão do governo Federal de criar o Finsocial através do -

Decreto-Lei nº 1940 de 25/05/82, resultou no aumento das responsabi-
, 

lidades do banco no sentido de apoiar a area social, notadamente a.os 

investimentos em alimentação'-habitação popular, saúde, educação: e 

amparo ao pequeno agricultor. Esta ampliação de atribuições provo 

cou a mudanpa de, sua denominação, que passou a chamar-seBNDES - Bart 

co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. As subsidiárias' 

do B~-nES, as empresas Fibase, Embramec e Ibrasa foram unificadas e 

passaram a constituir a B~-nESPAR - Banco Nacional de Desenvolviment~ 

Econômico e Social de Participaç5es. 
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Hoje o BNDES, CDI e STI - Secretaria da Tecnologia Industri

aI fazem parte do SEPLAN - Secretaria de Planejamento da Presidên

cia da República. ~ importante resaltar a atitude inovadora do 

BNDES, criando no passado técnicas de elaboração, análise e avalia 

çãode projetos industriais para obtenção de financiamento. Tais/ 

técnicas baseiam-se na análise de projeto considerando o processo/ 

tecnológico, projeções econ,ômico-flnanceiras e aspectos gerais, pa 

raapós fazer avaliação macro-econômica em termos de criação de no 

vos empregos, repercussão sobre a balança de pagamento (geração e 

economia de divisas), aumento do PNB, etc. 

As fontes de recursos, em 1.982 para o 

funcionamento do BNDES, são provenientes de recursos próprios e de 
;!~:;'~ , 

terceiros ê em _ moeda nacional.'a traves de dotações nos or~amentos -
A 

federais, e as transferencias do Fundo PIS-PASEP - Finsociall, em 

moeda estrangeira atrav~s de acordos de empr~stimos ao BID, BIRD,::; 

KFW, e outros, além da prestação de avais a empréstimos obtidos no 

exterior por empresas estatais e privadas. 

A tabela II,"a seguir~ mostra o n:fvel de 

desembolso do BNDES e de suas subsidiárias, durante os anos 1.980/ 

à 1.982. Na distribuição das liberações entre as diversas unidades 

do Sistema BNDES, verificou-se em 1.982, aumento considerável da -

participação relativa das operações do BNDES, realizadas diretamen 

te ou através de sua rede de agentes financeiros. De uma situação 

de equilíbrio observada nos dois exercíciosanterioFes, coube ao -

BNDES aplicar 64% do total no último ano, ficando a FINAME com 28% 

e BNDESPAR com 8~. 

A tabela 111 mostra os valores de apró 

vações e desembolsos para os anos, 1.a81 e 1.982 para o setor in -

dustrial. A maior parte das operações para a industria destinou~/ 

8e,- em 1.982, ao setor de insumos básicos. A siderurgia recebeu -

um quarto do total dos desembolsos do sistema, para apoio à concl'u . . -
são dos investimentos para expansão de capacidade, Estágto 111 da 
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.TABELA "11" -- ........................ -....... 

§:t~~iA _~!!q~§"'- ~m§E,l~Q!&Q.~.i ,q~~~l?NHO ~FJ~;<. 

,(cr$ Bilhões co~entes) 

.) 1.980 1.981 .. 

§.is,t~mS!_IiNDEª!. Valor (%) Valor (%) 

I 

A - BNDES (1) 138,3 79 214.9 73 
. , 

B - Repasse as subsid i~rias 49,9 29 65,1 22 

C - BNDES liquido (A - B) 88,4 50 149,8 51 

D - Subsidiárias ( 2) 87,1 50 142,9 49 

FINAME . 66,9 38 116,8 40 

BNDESPAR 20,2 12 26,1 9 . 

TOtal (C + D) 175,5 100 292,7 100 

(1) Orçamento de Investimentos. 

(2) Compreende repasses do BNDES mais retomos de aplicações passadas. 

Fq~IF,l: IIRe1att,ll1'io de Atividades - Sistema BNDES - 1.982". 

Valor , 

604,1 

106,0 

498,1 

282,1 

218,2 

63,9 

280,2 

1.982 

(70) 

77 

14 

64 

36 

28 

8 

100 

-

UJ 
o 
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TABELA 111 x..... &4 ___ 

$Ç~I~_mi~fl§ - ~RQXAÇ~J-f~ ,8 .DEflEl1J3QI;§Q,§ - -ªEro~ .~DUSTRIAL 

(~$.Bi1hões correntes) 

APROVAÇ~ES (1) DESEMBOLSOS 

INDUSTRIA 
1.981 

\ 
I 1.982 1.981 1.982 

(%) 
. 

Valor Valor (%) Valor (%) Valor 

Insumos b~sicos 308,2 90 36 5,3 87 136,0 82 372,1 
Mineração 36 ,4 11 36,5 9 10,1 6 27,9 
Siderurgia 159,1 46 172,7 41 59,2 36 206,6 
Não ferrosos 77,3 23 44,9 11 22,9 14 51,0 
Qu~' p ~ • 14,8 4 74,7 18 20,2 12 36,7 1m1Ca e etroqu1m1ca 
Papel e Celulose 13,8 4. 27,7 6 13,7 8 34,5 
Cimento 6,4 2 8,2 2 6,1 4 15,1 
Outros 0,4 O 0,6 O 3,;5 2 0,3 
Bens de Capital (2) 12,3 4 15,9 4 13,3 8 17,5 
Bens de COnsumo 8,7 3 25,4 6 8~1 5 19,7 ,.. 
Construçao Civil 8,5 2 7,6 2 6,3 4 7,5 
Outros 5,1 1 6,7 1 2,7 1 7,8 

TOTAL M2,8 100 420,9 100 166,4 100 424,6 

(1) Exclusive prestação de gara~tia. 
(2) As operações da FINAME estão distribuidas de acoIUo com o setor comprador do equipamento. 

#. . 

FON'~§: "Re1atorio de Atividades BNDES - 1.982". 

, 

(%) 

88 
7 

49 
12 

9 
8 
3 
O 
4 
4 
2 
2 

100 
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CSN, COSIPA, e USIMINAS e dos projetos - Ferro Carajás, Açominas, 'Men 

des Junior e tantos outros. Com relação às indústrias de bens de ca 

pita.l observamos uma retração dos investimentos. A contínua redução 

do rítmo de produção e o elevado grau de ociosidade do setor levar2m 

as empresas a uma situação de instabilidade financeira generalizada. 

A ajuda do R~~ES consistiu na concessão de novos créditos, avais, 

participações societárias; financiamentos a acionistas e as tradicio· 

nais linhas de empréstimo via FINAME, com a intenção de preservar e'l 

consolidar a industria nacional produtora de bens de capital. 

No principio da década de 80 - de 1.980' 

à 1~982 - a economia do país;' continuou condicionada a problemas cr& 

nicos no seu proc~sso de crescimento~; com pressões inflacionárias e 
desequilibrios do setor externo. A estratégia principal adotada pe

lo governo consistiu na redução da importação do petróleo e a expan

são do setor agríCOla., visando atender o consumo interno e a geração: 

de excedentes exportáveis. 

o RImES, procurou dar prioridade a proj~ 

tos relacionados com a produção de insumos energéticos, bem como aos 

programas e projetos que visavam a conservação da ener~ia e a substi 

tuição do uso de derivados de petróleo por a.lternativas nacionais. -

Esta diretriz dá especial atenção aos empreendimentos do setor ener

gético variando em :função direta à constribuição que os mesmos podeml 

proporcionar a curto e médio prazo à economia brasileira. 

11 - ;FINÁME S/A':" ÃG~NCIA ESPECIAL' DE' Ff~ 
NANC L~IÍmNTO INDUSTRIAL. 

Criado pelo Decreto nº .55.275, de 22 

de Dezembro de 1.964, como Fundo de Financiamento para Aquisição 

de ~~quinas e Equipamentos Industriais, sendo atualmente empresa pú~ 

blica subsidiária do RNDES (Lei nº ;.662/71)~: 
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o FINAME é considerado pela maioria dos' 

fabricantes de bens de capital como sendo uma das formas de apoio 

mais efetiva ao parque industrial nacional, e veio desempenhando es

ta função a contento~' principalmente no período de 1.974/1.980';:11 atr! 

vés da liberação de financiamento para compra e venda de máquinas e 

equipamentos. 

Fora constitui do no período pós-revol~ -

cionário de 1.964, em clima de economia recessiva,' onde a po}.í tica !::. 

dotada pelo governo estava voltada para e~tabilização monetária. Um 

dos mecanismos utilizados foi a restrição do crédito bancário às em-o 

presas;1; quer fosse a curto prazo para financiamento de seu capital- t 

-giro ou a longo prazo para aquisição de capital-fixo. 

o princípio básico que nQrteou a cria 
.1 

ção doFINAME estava relacionado à necessidade de dinamizar a ativi-

dade industrial, tendo em vista que o setor produtor de bens capi tal;i~ 

entre outros;: se ressentia da desaceleração econômica do País proyo

cando problemas sérios de capac,idade ociosa hestesetor. 

As. atividades da FINAME supriam as neces 

sidades de financiamento para compra e venda de bens capital, produ

zidos internamente ou importados sem similar nacJi:onal, desde que fi 

zessem parte da relação aprovada pela.USAID (United States Agency 

for International Deve1opment), referente a bens produzidos nos E.U.A. 

O FINAI!E para operacionalizar suas atividades criou uma rede nacional 

de ageIltes autorizados,: .. pertencentes ao setor pÚblico e privado. O 

setor privado constitui a maioria das suas agências, sendo formado • 

por Bancos de Investimentos: Financeiras e Banco Comerciais; no se ~ 

tor ~úblico temos: Bancos Regionais eE~taduais de Desenvolvimento e 

Companhias Estaduais de Desenvolvimento~; 

Os recursos dispon{veis a serem aplica 

dos pelo FINA1ffi são provenientes de repasse do BImE (aproximadamente 

42% dos fundos disponíveis) e do Banco Central (empréstimos da USAID 
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ao FIBEP - Fundo de Financiamento de Importações de Bens de Capital) 

e mais os recursos próprios. As opérações de médio prazo (3 anos) ~ 

tingem nas ,compras de equipamentos industrial até 50f0 do montante de 

transação ( 4) subsidiados a juros reduzidos e com correção monetári 

a pré-fixada pelo Conselho Monetário Nacional. As garantias exig1 -

das são alienação fiduciária do bem de capital, juntamente com outras 

de natureza real e/ou pessoal. 

~ importante frisa:r que durante o ano de 
, ! 

1.~65,' o FINAME não condicionou à aprovação dos projetos a identifi

cação de "indice de nacion~li~açã~",~ ~a vez que a preocupação era -
" . ,. .-

dese.:s,tocar o parque industrial; contudo mais tarde, na d~cada de 70~ 

tal aspect<;> passará a ser ponto de 'destaque na política industriaT

do governo. A partir de 1.966,' o FINAME, passa a autarquia, com ad

ministração própria, recebendo o nome de Agência Especial de Financia 

mento Inc1ustrial. Assim fortalecido, estabeleceu como principal di

retriz os u!ndices de Nacionalização", mínimo exigivel para éadastra 

mento como 'produtos financiáveis. ° princIpal o~jetivo deste indice 

foi promov,er a absorção da tecnologia ê a nacionalizsção dos bens de 
I 

capital, sendo na época este indice defin:tdoem 65% em preço e peso. 

Até 1.970 o programa a médio prazo do FI' 

NATI1E era o único existente para financiar máquinas e equ.ipamentos ift 
dustriais. Hoje é chamado programa de pequena e média empresa, j;en1-

do o indice de nacionalização evoluido para 85%, em média. 

1 medida que as empresas produtoras de -
, 7 

bens de capital começaram a entrar na produção de equipamentos de m~ 

dio porte com tecnologia mais apurada e com preço de venda muito su

perior aos existentes, observou-se incompatibilidade do programa of!:. 

recido pela FINAME e as necessidades do momento, principalmente 'lua!! 

to 13,0 prazo de resgate de financiamento (máximo 5 anos)~' Diante de 

tal situação;' criou-se através da Instrução nQ 16 de 23/09/1.97+; o 

( 4) SUZIGAM, Wilson et alii. Financiamento de projetos industriais 

no Brasil. p. 103. 
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distribuidos racionalmente entre armazenagem,. transporte e manuseio. 

No projeto do almoxarifado os seguintes' 

elementos devem ser considerados: localização e projeto de constru

ção do prédio; Lay-Out funcional onde se leva em conta: corredores~' 

equipamento de transporte, aproveitamento racional do espaço! insta

lações apropriadas (prateleiras, engradados, mesaninos, etc.) e a 

proteção das mercadorias (contra umidade, temperatura,fogo, roubo,' 

etc.); e o tipo.d~ material a ser estocado (explosivosi inflamáveis, 

perec{veis, etc.). 

Já discorremos anteriormente sobre a va-... 

riedade de materiais que são estocados visando alimentar o fluxo de 

produção dentro de uma empresa que fabrica bens sob encomenda. 

Portanto, dá para imaginar o <panto o aI 

moxarifado é importante para a empresa, e um particular ao setor 

produtivo. O almoxarifado central subordina-se na nossa estrutura 

organizacional, propost~ no quadro n Q VI, ao PCP" 

à Ger~ncia de Materiais. 

e este , -

, , 
Normalmente o almoxarifado e responsavel 

por receber, conferir, estocar, conservar e distribuir dezenas de -

milhares de {tens necessários nos diferentes setores produtivos da 
, 

empresa. OS1tens de estoque para empresas que produzem: equipame~ 

tos pesados classificam~oe em famílias, tais como: 

a) Ferro e Aço: ferro perlilado, chato e cantoneiras; aço laminado' 

e trefilado; vigas; tubos; peças fundidas em aço ou ferro comum; mo 

delos; . material forjado. 

b) II-ietais não ferrosos: em alum{nio (chapas, barras e fundidos); ma 

teriais não ferrosos fundidos; materiais não ferrosos laminados; e 

modelos em geral. 
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c) ~~teriais Elétricos: acessórios, aparelhos, cabos, conduit, con 

dutores elétricos, conectores, motores, parafusos, resistencia.s, i 

solantes, etc. 

d) Produtos Qu{micos: araldite, resinas epoxy,lubrificantes, óleo, 

graxas, materiais de análise, etc. 

e) Elementos de fixação: arruelas, barras rosqueadas, parafusos, 

chumbadores, pinos, porcas e pregos, rebites, etc. 

f) Materiais diversos: abrasivos, acoplamentos, bombas, buchas, ci

lindros, conexões, correias, eletrodos, ferramentas, flanges, ·lonas 

madeiras, molas, móveis, redutores, etc. 

Quando do recebimento dos materiais no 

almoxarifado,'procedente do fornecedor ou da produção (semi-acabados, 

devoluções da produção e componentes), compete ao almoxarifado exer 

cer a sua função de conferência através àa Nota Fiscal, da Ordem de 

Fabricação ou da Nota de Devolução, comparando as informações conti 

das nestes documentos com as do pedido de material e/ou peças que 

estão sendo recebidas. 

Após a verificação da concordância dos' 

dados do pedido com a nota fiscal, o recebedor toma as seguintes 

providências: 

assina o canhoto da nota fiscal e·devolve para o entregad.or; 

identifica os materiais através de uma etiqueta com a discrimina

ção e o código respectivo; 

- envia VEa cópia da not~ fiscal para Kardex para fazer o registro' 

da entrada do material. No caso em que exista sistema mecanizado 

para controle de estoque, a nota fisca.l é enviada para o centro -

de processamento de dados para digitação; 



265 

envia cópias da nota fiscal para compras, contas a pagar e usuá

rio~ arquivando uma cópia no seu controle; 

os materiais que terão que ser submetidos à inspeção ficam a dis. 

posição do controle de qualidade; 

os demais materiais são armazenados convenientemente, obedecendo 

a critérios de peso, volume, rotatividade, mais velho, etc.; 

Esta rotina aplica-se a todas as entradas 

no almoxarifado, excetuando-se as entradas por devolução e por fa 

bricação através de OF. Neste caso prevalece, da rotina citada, -

as seguintes et~pas: conferência, identificação; registro no Kardex 

e armazenamento. 

o armazenamento dos materiais recebidos -

no almoxarifado assume vital importância no funcionamento dessa á
rea;' e portanto é fundamental que os critérios citados anteriormen 

te entre tantos outros, sejam seguidos; além disso no decorrer do 

tempo tais materiais devem ser conservados em boas condições de uso. 

Boa parte dos materiais, principalmente componentes que serão uti

lizados na montagem, estão armazenados em área coberta onde preva,

Ieee a armazenagem vertical, com a utilização de paletes movimenta 

dos com empilhadeiras. Outros meios de transporte utilizados nos· 

almoxarifados são também os carrinhos e guindastes. 

As fichas de controle de estoque (Ka~dex) 

têm por missão controlar a vida do material. Estas fichas devem -

ser atualizadas diariamente em função das 'entradas e saídas de ma

teriais de estoque, podendo fornecer dados referentes à encomendas 

colocadas; entradas, saídas, saldo, custo do material, ponto de en 

comenda, estoque mínimo e máximo e quantidade a encomendar. 

Os sub-almoxarifados de materiais produti 

vos é U!ila extensão do almoxarifado central, localizado junto aos -

setores produtivos, e tem as funções de abastecimento de materiais 

recebidos pelo almoxarifado central, controle, armazenamento e dis' 

tribuição de materiais, encurtando as distâncias entre o armazena-
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mento e a sua utilização. 

Os sub-almoxarifa.dos, portanto, nada mais 

são que meras agências do almoxarifado central que normalmente nao 

possuem a função de recebimento de materiais dos fornecedores. 

Dentro desse· contexto podemos encontrar' 

muitos aub-almoxarifados em empresa fabricante de equipamentos pe 

sados, visando facilitar o atendimento aos setores produtivos tais 

como: chapas e perfis em aço; fundidos e forjados; peÇa para monta 

gem; peças para sub-montagem; materiais para manutenção: graxas, -

lubrificantes, gasolina, etc; e muitos outros. 

A retirada do material de estoque se dá -

contra a apresentação da requisição de material, e consiste nas se 

guintes etapas: 

recebimento da requisição do material em duas ou mais vias; con

fere os dados localiza o material, retira e entrega ao portador; 

remete :vias da requisição para o Kardex e contabilidade;· arqu.! -

vando uma delas para seu controle. Caso o controle dos materiais 

em estoque seja feita por computador, deverá enviar uma das via,s 

da requisição para o setor de digitação do CPD. 

IV.2.9. Concl~s5es Finais: 

O êxito de uma empresa industrial do por

te e complexidade dos fabricantes de Equipamentos Pesados se deve' 

em grande parte à atuação dinâmica e coordenada de todas as suas á 

reas, cujo escopo prin6ipal ~ atingir os objetivos previstos, so 

bretudo nos plano social e econômico. 

A atual conjuntura econômica em que vive' 

o pa{s, reflexo em pa.rte da economia mundial, onde grupos econômi-
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cos poderosos nacionais e internacionais impõem as regras que m~ -

lhor lhes convém, tem provocado o desequilíbrio da economia nac,io

nal f com consequêncimprofundas para todos os setores econômicos, 

afetandõ principalmente o desempenho das empresas industriais e 

mais particularmente o setor de bens de capital sob encomenda. 

Neste contexto de economia pr~-falida que 

a Nação se encontra, o governo cada vez mais exige sacrifícios das 

empresas nacionais visando atender compromissos que estão sendo 

firmados no exterior, junto aO,FMI~ Clube de parís, entre outros, 
, , 

para levantar dolares que nem chegam a entrar no,Pa1s, e que ser 

vem para amortizar juros atrasados da dívida externa hoje em torno 

de 100 bilhões de dólares. Esta dívida é resultado de governos re 

volucionários inconsequentes, que no afã de ficarem marcados na 

história do país, resolveram fazer simultaneamente obras monume~~ 

tais, tais como: Usinas Nucleares, Itaipú Bi-Nacional, Rodovia 

Trans-Amazônica, Ferrovia do Aço, Expansão da Siderurgia Nacional' 

e tantas outras que, em países desenvolvidos e riCos a regra esta

belecida manda fazer uma por vez. 

Assim, neste quadro de recessão econômica 

que o País se encontra, as empresas industriais esforçam-se para -

conseguir índices mínimos de crescimento ou de sobrevivência, espe 

rando que a crise passe e elas possam aos poucos voltar a um cres

cimento contínuo e crescente das suas atividades, em um,Paí s onde' 

a economia seja mais estável. 

As medidas postas em prática pelas empre

sas para atenuar os efeitos decorrentes da atual pol{tica econômi

ca do governo, principalmente a inflação, são de diversas ordens,' 

desde o aumento da produtividade com o aperfeiçoamento da eficiên

cia técnica, no plano produtivo, até o reescalonamento dos investi 

mentos, compatibilizando-os com as atuais disponibilidades de re -

cursos próprios, uma vez que os recursos públicos são escassos e -
J 

os privados estão sendo emprestados a taxa de juros exorbitantes~ 
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A restrição econômica que vivemos tem 

implicado em problemas de ordem social de várias naturezas, sendo 

um dos mais graves a,contenção da utilfzação da mão de obra e conse 

quente desemprego. As diretrizes econômicas-financeiras adotadas -

pelas empresas tem sido no sentido de assegurar um bom índice de em 

prego de mão de obra, restringindo as demissões aos casos estrita -

mente necessários. A restrição de crédito deporrentes da atual poli 

tica econômica governamental, o aumento desenfreado do custo das 

principais matérias primas e o atraso pelo governo ao pag~mento das 

'encomendas em execução ou já entregues,tem levado o setor de bens -

de capital sob encomenda enfrentar a sua pior crise desde o seu sur 

gimento no cenário das indústrif1s nacionais. 

Diante desse quadro, este setor de produ 
,".. "' -

ção da economia brasileira, tem procurado obter a máxima efici?ncia 
, , 

de todas as areas. da empresa. Assim esperamos que amplitud~ dada' 

ao desenvolvi:mentn desta dissertação tenha mostrado a importância -

dos departamentos relacionados a diretoria industrial, e empartic~ 

lar a gerência de materiais e da sua área subordinada, o planejamen-
" 

to e controle da produção. O desempenho das áreas produtivas e de 

materiais adquire imp?rtância estratégi~a na luta para diminuir o 

impa.cto inflacionário. Estas áreas daem1?~~sa,tem com? tarefa co 

mum obter a máxima rentabiliàade.com'o mínimo de custo. A área de 

materiais tem a incumbência de planejar e controlar a produção atra 
"'. -

vés das mínimas quantidades de materiais em estoques e o máximo -' a 

proveitamento dos recursos produtivos, bem como adquirir, armazenar 

e expedir produtos acabados dentro de critéries da máxima eficiêncf , 

a e custo mínimo. A presente dissertação versando sobre bens de ca 

pitaI sob encomenda e planejamento e controle da produção, procurou 

em seus primeiros capítulos dar uma visão geral do tema, para fami

lia.rização do leitor com o assunto, passahdb nos últimos capítUlOS' 

a enfocar conhecimentos teóricos e uráticos do autor na área de pIa 
J ..l.., ._ ._ 

nejamento e controle da produção. 
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