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Plano Mais Brasil: o PPA 2012-2015  

Maria Lúcia de Oliveira Falcón 

O planejamento governamental pode ser entendido como uma atividade que, a partir de 

diagnósticos e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas. Planejar 

deve ser uma atividade que vai além da elaboração de planos, pois implica acompanhar a 

implementação das políticas públicas, com o propósito de corrigir eventuais deficiências 

e assegurar a sincronização ótima dos fatores, humanos, materiais, financeiros e 

logísticos, com vistas a viabilizar as entregas de bens e serviços à sociedade. 

No Brasil, a transformação de uma economia agrário-exportadora em nação 

industrializada demandou um grande esforço de planejamento governamental. Essa 

atividade, incipiente até o primeiro governo Vargas, se fortaleceu com o Plano de Metas 

de JK, regionalmente destacou-se a SUDENE com Celso Furtado e atingiu seu ápice 

durante o regime militar, período em que houve profunda reestruturação do aparato 

institucional, elaboração e condução de sucessivos planos de desenvolvimento, 

formulados de forma centralizada.  

Com o esgotamento do modelo de desenvolvimento adotado e mudanças no ambiente 

econômico externo, o planejamento de longo prazo perdeu significância diante do longo 

período de instabilidade econômico-financeira que o Brasil atravessou. Nem mesmo a 

estabilização econômica,com o “Plano Real” em meados dos anos 90, trouxe o 

fortalecimento da atividade de planejamento, visto que as restrições orçamentárias 
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decorrentes da dívida pública interna e externa se associaram à intensa escassez de 

recursos externos, desembocando em baixa capacidade de investimento por parte do 

Estado. 

 Nesse contexto, a lógica da otimização dos insumos fez com que o conceito de eficiência 

(controle de gastos), sobrepujasse os conceitos de eficácia e efetividade. Em outras 

palavras, erigiu-se um ordenamento jurídico visando o controle prévio dos gastos, o 

número de servidores públicos diminuiu consideravelmente e não se priorizou a melhoria 

da governança do Estado, entendida como a capacidade de implementar Políticas 

Públicas e realizar entregas à população de forma tempestiva e espacialmente efetiva. 

Os últimos oito anos demarcaram uma mudança nessa trajetória e no modelo de 

desenvolvimento brasileiro. Essa mudança atuou nas seguintes dimensões: dívida 

pública, nível de reservas e mercado interno. Observado de perto, tratou a política 

macroeconômica do Governo Lula, mais que manter o controle da inflação, de diminuir 

as vulnerabilidades externas do país, apostando na formação de um novo mercado interno 

a partir da melhor distribuição da renda e diminuição da pobreza. Após promover um 

intenso esforço fiscal, gerando superávits primários sucessivos, o governo brasileiro 

conseguiu não somente alongar o perfil da dívida pública mas, efetivamente, reduzir o 

estoque da dívida externa, passando o Brasil a credor líquido. Ao lado da promoção às 

exportações e elevação das reservas internacionais, eliminou-se uma restrição importante 

sobre a variável taxa de câmbio, a capacidade de resistir a ataques especulativos ao real 

elevou-se e melhorou o nível de risco da economia brasileira nas avaliações de rating 

internacional. Finalmente, políticas coordenadas de renda mínima (com mais destaque 

para o Bolsa Família), elevação do salário mínimo, apoio à agricultura familiar, oferta de 

crédito e um grande programa de obras públicas – o Programa de Aceleração do 

Crescimento, PAC -levou ao crescimento do mercado interno e à ascensão social de 28 

milhões de brasileiros à classe média. O setor privado retomou as expectativas de 
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crescimento da economia e decidiu investir na ampliação e modernização da produção. 

Tivemos a maior expansão do PIB após décadas de stop and go, mesmo após a crise 

financeira internacional de 2008. 

O resultado dessa equação foi a necessidade de formar ou recuperar, à toque de caixa e 

repique de sino, a capacidade de planejamento do país, especialmente no setor público. 

Faltaram projetos, técnicos, metodologias que incorporassem as novas exigências de 

mitigação dos impactos ambientais e sociais dos investimentos. Os entes federados – 

estados e municípios – precisaram se adequar para receber os recursos, mas nem sempre 

isso foi alcançado com melhorias da gestão. A própria legislação de compras públicas 

precisava ser modernizada. Monitorar e avaliar esse volume de investimentos, por sua 

vez, tornou-se um desafio em si mesmo. Para dar um toque final de grandiosidade à 

tarefa, tudo isso precisava ser feito numa transição, nem sempre cordial, com a cultura 

estamental e patrimonialista de parte das elites econômicas e políticas, acostumadas a 

favorecimentos e privilégios. 

Qual a capacidade dos brasileiros de planejar e gerir um plano ousado de 

desenvolvimento sustentável, pactuado no processo democrático entre o Estado e a 

Sociedade? Para onde nos levará os investimentos do PAC e dos grandes eventos 

programados para até 2016? Que ritmo de investimentos somos capazes de suportar sem 

destruir nossa indústria com importações generalizadas? Que chances temos de usar essa 

janela de oportunidades para saltar na direção de uma economia de alta tecnologia e bem 

distribuída no território nacional? Como erradicar a extrema pobreza? 

O tema proposto, então, pela Fundação Getúlio Vargas nesse Oitavo Fórum de 

Economia, vem colocar em evidência o próprio desafio civilizatório brasileiro, numa 

interface complexa entre as ferramentas da economia e da sociologia, para decifrar o 

enigma da nossa efetiva capacidade, como Nação, de superar essas travas e deslanchar, 

finalmente, o desenvolvimento sustentável no Brasil. Para responder essas questões, 
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evidentemente com muitas limitações, vou me reportar ao Plano Mais Brasil – o Plano 

Plurianual para o período de 2012 a 2015. Trata-se da Lei que rege e organiza o conjunto 

das políticas públicas para os próximos três anos do Governo Dilma Rousseff e o 

primeiro ano do governo seguinte, a partir do qual se elaboram os orçamentos anuais. As 

leis orçamentárias anuais autorizam despesas que devem estar planejadas segundo 

programas, objetivos e metas do PPA. Assim, se existe um documento oficial no Brasil 

que trata de planejamento governamental de médio prazo, com parametrização de 

cenários macroeconômicos, sociais, ambientais e regionais, esse documento é, sem 

dúvida, o PPA. Mais do que isso, estabelece metas e define entregas a serem feitas à 

sociedade como resultado das ações governamentais.  

Assim, vou procurar responder às questões formuladas nesse Fórum a partir do seguinte 

roteiro: primeiro, uma explicação metodológica de como o Plano Mais Brasil está 

estruturado, sua grade de parâmetros para construção do cenário estratégico e como se 

pretende monitorar a sua implementação. Segundo, uma descrição da carteira de 

investimentos prevista no Plano Mais Brasil; terceiro, como o Plano prevê o 

financiamento desses investimentos e a articulação dos investimentos públicos com os 

investimentos privados na sustentação das taxas de crescimento do PIB. 
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O Plano Mais Brasil – PPA 2012-2015 

 

 Reestruturação Recente do Planejamento Governamental 

O desafio de reestruturar a função “Planejamento” do Governo Federal implicou na 

redefinição de métodos, destacadamente provocada pelas inovações de gestão trazidas 

pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),que acabou resultando em 

significativas alterações na estrutura do Plano Plurianual (PPA). 

O PAC, lançado em 2007, tem forte transversalidade e multisetorialidade e conjugou 

diversas medidas necessárias à consecução das metas estabelecidas. O Programa 

promoveu alterações na legislação tributária; instituiu medidas de estímulo ao crédito e 

ao financiamento; fortaleceu a capacidade institucional dos órgãos; induziu a organização 

das administrações públicas subnacionais; e removeu obstáculos burocráticos, 

normativos, administrativos, jurídicos e legislativos, que criavam restrições à execução 

de projetos estruturantes nas áreas de infraestrutura urbana, logística, energia.  O modelo 

de gestão do PAC é descrito na figura 1. 
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Figura 1 – Modelo de Gestão do PAC 

 

A chave do processo é o monitoramento intensivo implantado para acompanhar o 

Programa, baseado no conhecimento sobre a operação em cada política, e que produz 

subsídios tempestivos para  alterar normas, recursos e orçamentos a tempo de corrigir 

falhas do processo e agir corretivamente. O aprendizado foi intenso e influenciou 

fortemente a nova estrutura do PPA, mais focada nas entregas. 

A gestão do PAC deixou claros os principais gargalos que impedem um avanço mais 

acelerado dos investimentos públicos voltados a obras físicas: a)recursos humanos 

qualificados em elaboração, avaliação e gestão de projetos, nos três níveis de governo 

(federal, estadual e municipal);  b)metodologia para elaborar e gerir projetos integrados 

com ações de engenharia, ações sociais e ações ambientais; c)recursos para contratar 
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elaboração de planos e projetos integrados; d)falta de registro de propriedade de imóveis 

públicos; e)normas de regularidade fiscal que impediam o repasse de recursos a entes 

subnacionais extremamente carentes; f)sobreposição entre PPA e Orçamento exigindo 

alterações do Plano a cada alteração da carteira de projetos, mesmo que esses fossem de 

pequena monta.  Além de tudo, a cultura predominante nos órgãos públicos era 

setorializada, sendo muito difícil conseguir que órgãos e entes federativos trabalhassem 

colaborativamente em prol de uma meta. 

Esses gargalos foram sendo enfrentados ao longo do tempo e nem sempre as soluções 

foram de curto prazo. Alguns exemplos de superação ou mitigação desses entraves são:  

a) criação das carreiras de analistas e especialistas em infraestrutura e concursos públicos 

para analistas de planejamento e orçamento e gestores governamentais. Em 2011, após 

dois concursos públicos nacionais, cerca de 70 especialistas e 700 analistas de 

infraestrutura fazem parte do quadro de servidores federais, desenvolvendo e gerindo 

projetos de engenharia em diversos Ministérios finalísticos. A evolução do quadro de 

pessoal pode ser vista no Gráfico I. Vale ressaltar que esse movimento resultou também 

na diminuição de ocupados em funções administrativas (atividades-meio) e na elevação 

do nível de escolaridade do setor público, sem, contudo, significar descontrole dos gastos 

com pessoal. 
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Gráfico I  

Servidores Civis Ativos da Administração Federal, 1991-2010 

 

Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, SRH/MPOG; Elaboração IPEA 

 

b)criação de roteiros e editais com metodologias para elaboração de projetos integrados;  

c)alocação de recursos para elaboração de projetos e planos (planos municipais de 

saneamento, habitação, dentre outros, receberam recursos disputados em editais do 

Ministério das Cidades). Em termos financeiros, apenas os recursos orçamentários 

disponibilizados pelo PAC para a preparação de estudos e projetos foram da ordem de R$ 

2 bilhões e com tendência de crescimento, conforme fica claro no Gráfico II. Além da 

questão conceitual e metodológica, o processo de reestruturação do Estado e de sua 

capacidade de operar políticas na sociedade demanda ênfase na preparação de 

instrumentos de análise e na reordenação das carteiras de projetos de longo prazo que 

assegurem a continuidade e a eficácia da ação governamental. O Plano Nacional de 

Logística de Transporte (PNLT), por exemplo, marcou o retorno da tradição de 

planejamento do setor logístico. O Plano Nacional de Logística Portuária, atualmente em 

fase de conclusão, também parte da necessidade de, a partir do diagnóstico das 
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necessidades e potencialidades de longo prazo, antecipar a atuação do governo, em 

conjunto com a iniciativa privada;  

d)apesar dos esforços da Secretaria do Patrimônio da União, muitos estados e municípios 

ainda precisam regularizar a propriedade dos seus imóveis, o que impede o acesso a 

recursos para construção ou reforma de equipamentos públicos (escolas, delegacias e 

hospitais).  

e)criação de excepcionalidade para transferência de recursos do PAC para os entes 

subnacionais com algum tipo de inadimplência fiscal;  

f)alteração na metodologia do PPA, retirando o detalhamento das ações orçamentárias do 

Plano, permanecendo  como parte dele apenas os  empreendimentos de grande vulto, bem 

como a criação de valores de referência para o que se considera “grande vulto” 

específicos para cada Programa do PPA. Por exemplo, Iniciativa de Grande Vulto no 

Programa Temático “Transporte Rodoviário” considera-se a partir de R$ 500 milhões. 

Por fim, a gestão e monitoramento em salas de situação, Grupo Executivo e Comitê 

Gestor multisetoriais criaram uma cultura mais proativa e colaborativa entre os 

participantes da experiência do PAC. 
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Gráfico II  

 PAC - Dotações para estudos e projeto 

 
Fonte: Orçamento Fiscal da União – Elaboração SPI/MPOG 

 

Estrutura do PPA 2012 -2015 

O PPA, documento de planejamento que a Constituição Federal de 1988 criou em 

substituição ao antigo Orçamento Plurianual de Investimentos, representa o principal 

instrumento de planejamento de médio prazo. A antiga estrutura do Plano, na medida em 

que abarcava todas as ações dos programas plurianuais, fortalecia os elos entre o 

orçamento e o planejamento e favorecia o controle do gasto. Por outro lado, o modelo 

apresentava excesso de detalhes e rigidez nos procedimentos, não conseguindo integrar as 

ações multisetoriais e catalisar a transversalidade das políticas públicas intra e 

intergovernamental.  

Os Programas Temáticos (que substituem os antigos programas finalísticos) tentam 

expressar áreas de atuação do governo e não mais correspondem diretamente à estrutura 

organizacional, podendo ter diversos órgãos responsáveis pela execução das políticas. 

São, portanto, transversais, na sua maioria e muitos deles são multisetoriais. Exemplo de 
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transversalidade são as políticas de direitos humanos – gênero, igualdade racial, dentre 

outros – pois perpassam quase todos os Programas Temáticos, inserindo metas 

específicas para seus públicos-alvos. Exemplo de multisetorialidade são as políticas de 

“enfrentamento à pobreza extrema” ou as de “análise de risco e prevenção a desastres”, 

pois esses programas são executados por diversos ministérios. 

Cada Programa temático se desdobra em Objetivos, onde ficam estabelecidas metas 

regionalizadas e as Iniciativas que farão as entregas reais de produtos e serviços à 

sociedade. As iniciativas poderão ou não implicar em despesas. Nesse caso, o Orçamento 

deverá ter Ações Orçamentárias vinculadas a essas iniciativas para que o gasto seja 

efetivado. A Figura 2 mostra essa nova estrutura do PPA. Em resumo, as alterações na 

estrutura do PPA visaram facilitar a relação entre as dimensões estratégias, tática e 

operacional do governo, de modo a preservar as diferenças essenciais entre Plano e 

Orçamento, particularmente o período de tempo considerado, o enfoque insumo-produto, 

os níveis de agregação e as relações com unidades organizacionais.  

Cenário Estratégico 

O Plano foi construído a partir da dimensão estratégica definida pelo governo e 

organizado à luz dos cenários econômico, social, ambiental e regional. O Quadro I mostra 

a grade de parâmetros construída pelo Ministério da Fazenda, ainda no mês de julho de 

2011, para orientação das estimativas de desempenho macroeconômico para o Brasil nos 

próximos quatro anos. Destacam-se o controle das taxas de inflação, a manutenção do 

ritmo de crescimento do PIB, a queda da taxa de juros e uma pequena depreciação do real 

frente ao dólar, num patamar razoável para sustentação dos fluxos de comércio exterior. 
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Quadro I – Grade de parâmetros PPA 2012-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No campo social as perspectivas para o Brasil se apoiam em duas condições bastante 

objetivas: o bônus demográfico que o país recebe nos próximos 20 anos, e a erradicação 

da pobreza extrema (Plano Brasil sem Miséria) com a incorporação à uma nova classe 

média de mais de 40 milhões de brasileiros, dos quais 28 milhões já ascenderam nos 

últimos 4 anos.Além disso, trata-se de manter a redução progressiva da desigualdade na 

distribuição da renda, conforme mostra o Gráfico III. Em relação ao bônus demográfico, 

o Gráfico IV mostra o período em que a taxa de dependência cai a níveis mínimos, com 

forte oferta de força de trabalho colaborando na manutenção das crianças e idosos. Ele se 

estende entre 2010 a 2030, liberando recursos para investimento em outras atividades, 

decorrentes da maior quantidade de jovens e idosos, como políticas de qualificação 

profissional para jovens, de apoio social aos idosos, dentre outras. A expansão da geração 

de empregos com remunerações mais elevadas, superior ao crescimento da PEA, 

promovendo o aumento da formalidade e queda do desemprego, são fatores decisivos 

para a redução da pobreza e para o cenário estratégico desenhado no PPA 2012-2015. 

No campo ambiental, o cenário estratégico enfrenta o desafio do uso sustentável dos 

recursos naturais e ampliação da infraestrutura. Para cumprir a meta do encontro de 

 Parâmetros PLOA 2012                                                                                         2013 2014 2015

 IPCA acum (%)                   4,8                   4,5                   4,5                   4,5 

 IGP-DI acum (%)                   5,0                   4,5                   4,5                   4,5 

 PIB real (%)                   5,0                   5,5                   5,5                   5,5 

 PIB (R$ bilhões)            4.537,5            5.008,7            5.522,0            6.087,8 

 Taxa de Câmbio Média (R$/U$)                 1,64                 1,72                 1,74                 1,77 

 Salário Mínimo (R$)             619,21             676,18             741,94             817,97 

 Taxa de Juros SELIC (% a.a. dez)                 12,5                 11,0                   9,5                   8,0 

 Massa Salarial Nominal (%)                   9,8                   9,3                   9,1                   9,0 

 Fonte: Secretaria de Política Econômica / MF 
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Copenhague de reduzir a emissão de carbono em 36% até 2022, conforme o Gráfico V, 

conta-se com as seguintes políticas setoriais:  

1. Desenvolvimento de uma agricultura produtiva e sustentável 

2. Manutenção e expansão da matriz energética de base renovável 

3. Aproveitamento econômico sustentável dos ativos ambientais com inclusão social 

4. Gestão dos recursos hídricos para garantia da oferta de água 

5. Saneamento ambiental: Universalização do acesso a água e Gestão dos resíduos 

sólidos 

6. Mudanças Climáticas: Ações estratégicas para redução das vulnerabilidades 

7. Matriz de Transporte diversificada e ambientalmente limpa 

No campo regional, busca-se maior equilíbrio da economia, com interiorização do 

emprego e da renda, maior dinamismo do nível de atividade e geração de ocupação 

formal em regiões menos desenvolvidas. A maior articulação entre dinâmicas produtivas 

locais e a educação profissional e superior dará sustentação a esse cenário, com 

ampliação das matrículas e de unidades e pólos de desenvolvimento econômico mais 

intensivos em inovação, ampliação da base industrial de média-alta densidade 

tecnológica, dentre outras políticas de estímulo à desconcentração regional,  promovidas 

no âmbito do Plano Brasil Maior e da expansão das redes federais de educação 

profissional e superior.  
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Gráfico III  

 

 

 

Gráfico IV – Taxa de dependência da População 

 

 

 

 

Gráfico V – Redução de gases de efeito estufa 2005-2020 (36,1%) 

 

 

 

 

 

 Fonte: Censos 2000 e 2010 e projeções populacionais da divisão de população da ONU de 2015 a 2050. 
Elaboração SPI/MP. 
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Figura 2 – Nova estrutura do PTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico V – Meta de redução de emissão de gases efeito estufa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SPI/MPOG  
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Sistema de Monitoramento 

O sistema de monitoramento do PPA 2012-2015 estará pronto até dezembro de 2011, 

mas as suas diretrizes principais já estão traçadas: em cada Programa Temático, Metas 

regionalizadas dos Objetivos serão monitoradas, de forma seletiva, por Conselhos e 

Grupos ministeriais de acompanhamento dos temas. Além disso, agendas transversais 

serão monitoradas nos quatro Fóruns de Gestão criados pela Presidente Dilma Rousseff; 

quais sejam: Fórum de Infraestrutura e PAC, Fórum de Erradicação da Pobreza Extrema, 

Fórum de Desenvolvimento Econômico e Fórum de Direitos e Cidadania. Eles são 

coordenados, respectivamente, pelos ministérios do Planejamento, Desenvolvimento 

Social, Fazenda e Secretaria Geral da Presidência. Além disso, cumprindo as normas 

constitucionais, o PPA será avaliado anualmente a partir dos indicadores de efetividade 

das políticas - indicadores reconhecidos pelas áreas técnicas e acadêmicas – indicados em 

cada Programa Temático. 

Um bom exemplo está no Programa “Aperfeiçoamento do SUS”, que cuida da política de 

Saúde. Um Objetivo desse Programa é “Garantir acesso da população a serviços de 

qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de 

saúde, aprimorando a política de atenção básica e a atenção especializada”. Algumas de 

suas metas, monitoráveis, são:  

Ampliar rede de Atenção Bucal, passando de 20.400 equipes em 2011 para 27.600 até 

2015 

Implantar 3.272 unidades básicas de saúde (UBS), passando de 36.892 UBS em 2011 

para 40.164 até 2015 

Reformar 8.000 unidades básicas de saúde 
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Ampliar em 40 mil o número de agentes comunitários de saúde, passando de 245 mil 

agentes em 2011 para 285 mil até 2015 

Ampliar em 5.300 o número de equipes de saúde da família, passando de 31.660 equipes 

em 2011 para 36.960 até 2015 

Ampliar em 7.200 o número de equipes de saúde  

O Sistema de Monitoramento permitirá verificar as entregas efetivas à sociedade dos bens 

e serviços necessários ao atendimento das necessidades de nosso país e de nosso povo, 

numa linguagem acessível e totalmente passível de monitoramento. Sem dúvida, isso é 

um avanço na capacidade de planejamento e execução das políticas públicas. 

 Investimentos em grandes números 

Há tempos é reconhecida a importância de uma infraestrutura adequada para a geração de 

um ambiente propício ao desenvolvimento. A oferta eficiente de serviços públicos e de 

infraestrutura condiciona significativamente a produtividade e a competitividade do 

sistema econômico, ao mesmo tempo em que melhora o bem-estar social. Uma adequada 

distribuição da infraestrutura e de serviços correlatos é condição indispensável para que o 

país possa desenvolver vantagens competitivas, alcançando maior grau de especialização 

produtiva. Os investimentos em infraestrutura elevam a competitividade sistêmica da 

economia, melhorando as condições de transportes, de comunicação e de fornecimento de 

energia. Além disso, as inversões promovem efeitos multiplicadores e dinamizadores nos 

demais setores, induzindo a outros investimentos. 

Em grandes números, o PPA 2012-2015 prevê investimentos em infraestrutura da ordem 

de R$ 1,2 trilhão para o período do plano, sendo que 9,8% refere-se a investimentos em 

Transportes e 25,1% em Energia (elétrica e combustíveis), conforme indica o gráfico VI. 
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Gráfico VI 

Alocação de recursos – Infraestrutura : R$ 1,2 trilhão 

 

 

(*) Energia: inclui os programas Energia Elétrica e Combustíveis 

Fonte: PPA 2012-2015 – Elaboração: SPI/MP  

Em relação aos projetos da carteira de investimentos do PAC 2, destacamos os 

empreendimentos dos setores logísticos, energéticos e de infraestrutura urbana. Também 

tem destaque aqueles afetos à realização da Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 

2016, como os investimentos em mobilidade urbana financiados pela União com recursos 

do Pró-Transporte. 

Investimentos em Transportes e Logística 

No caso de Transporte, os setores portuários e aeroportuários serão diretamente 

beneficiados pelas obras relativas à Copa, por meio da ampliação e da recuperação de 

suas infraestruturas, como pode ser verificado na Figura III.  

Figura III 
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Empreendimentos de infraestrutura portuária e aeroportuária - PAC 

 

Elaboração: SPI - MP 

 

Entretanto, quando se leva em conta a importância do setor logístico na economia do 

país, fica claro que as obras de infraestrutura de transporte relativas à Copa não foram 

planejadas tão somente com o intuito de atender a demanda pontual propiciada por esse 

evento, mas sim para dinamizar o setor e dotá-lo de um perfil mais eficiente e adequado a 

um país de dimensões continentais. Dessa forma, subjacente às obras de infraestrutura 

logística do PAC, está a reconfiguração da matriz logística do país, fortemente 

concentrada no modal rodoviário, conforme refletido no Plano Nacional de Logística de 

Transportes e destacado no Gráfico VII: 
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Gráfico VII 

Matriz de transporte de carga 

 

Fonte: Plano Nacional de Logística de Transportes (PNLT) – Sumário Executivo, 2009 

Para proporcionar a inflexão almejada, destacamos a carteira de investimento dos modais 

ferroviário e aquaviário. A conclusão das obras previstas para o modal ferroviário, por 

exemplo, significará a ampliação de 50% da atual capacidade em uso e a integração da 

fronteira agrícola e mineral aos mercados consumidores internos e externos. 

Para os projetos aquaviários, divididos em transporte de hidrovias interiores e transporte 

marítimo, os investimentos do governo federal também serão robustos. Para as hidrovias 

interiores, são previstas desde obras de dragagens e derrocamentos para a adequação da 

navegabilidade das principais hidrovias do país até a construção de dezenas de terminais 

hidroviários nos estados do Amazonas, Pará e Rondônia. Vale lembrar a importância 

desse modal de transporte para o sucesso de qualquer estratégia de exploração econômica 

ambientalmente sustentável para esta região. 

Para o transporte marítimo, além da adequação dos portos organizados às exigências 

ambientais, há a previsão de medidas de incentivo à navegação de cabotagem realizada 

entre os portos ao longo da costa, o que significa uma opção mais eficiente àquela 
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realizada por meio exclusivamente rodoviário para cobrir longas distâncias. A figura IV 

sintetiza as obras previstas no PAC para os modais ferroviários e aquaviários: 

Figura IV 

Empreendimentos de infraestrutura ferroviária e aquaviária - PAC  

 

Elaboração: SPI - MP 

Investimentos em energia 

Outro eixo estruturante do PAC é a carteira de Energia. Tendo por base a importância do 

setor para o desenvolvimento e a competitividade do país, os esforços do Governo 

Federal visam promover a segurança do suprimento de energia elétrica com modicidade 

tarifária. Destaca-se o crescimento das fontes renováveis para a ampliação do 

fornecimento ao sistema, notadamente na Região Norte, com os grandes projetos 

hidrelétricos, e nas Regiões Nordeste e Sul, com a implantação de parques eólicos. 

Além da ampliação da capacidade instalada de geração, especialmente baseada em fontes 

renováveis, está prevista a expansão do sistema de transmissão de energia elétrica, que 

visa à adequação do Sistema Interligado Nacional (SIN) aos fluxos inter-regionais de 
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energia e à integração dos grandes empreendimentos de geração e de todas as capitais 

brasileiras ao sistema. Essas interligações se apresentam como questão estratégica e de 

soberania nacional, e, além de promoverem a disponibilização de mais energia para o 

país, contribuirão para a melhoria da qualidade dos serviços e para a redução da 

dependência de fontes não renováveis, com destaque para os estados da Região Norte. A 

ligação dessa parte do território permite romper o isolamento elétrico garantindo maior 

segurança ao sistema. 

A figura V apresenta a localização dos principais empreendimentos de geração de energia 

elétrica a partir das fontes hídrica e eólica, bem como as grandes redes de interligações ao 

SIN.  

Figura V 

Interligações ao sistema elétrico nacional e empreendimentos de geração de 

energia, fontes hídrica e eólica 

 

Fonte: Dados do Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico/ANEELe do PAC/MP; 

Elaboração SPI/MP. 
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Por sua vez, o Gráfico VIII simula o perfil da matriz energética para 2015, último ano do 

próximo Plano Plurianual. O objetivo da carteira de investimentos é proporcionar uma 

matriz elétrica que preserve o perfil renovável e ambientalmente limpo da configuração 

atual, mas que propicie maior diversidade de fontes. 

Gráfico VIII 

Matriz Elétrica – Evolução Relativa das Fontes 

 

Fonte: Plano Decenal de Energia (PDE),2010 

Também estão previstas medidas de eficiência energética, que contribuam para a 

otimização da transmissão, da distribuição e do consumo de energia elétrica. A meta para 

os próximos quatro anos é a conservação 20.000 GWh do consumo de energia elétrica, 

em relação ao que ocorreria sem medidas de conservação, e o acréscimo de cerca de 

10.000 MW de capacidade instalada a partir da fonte hídrica (UHEs,PCHs e CGHs).  

Investimentos para Grandes Eventos 

Os investimentos associados à realização da Copa do Mundo 2014, em especial na área 

de mobilidade urbana, serão de grande contribuição para o legado urbano das cidades-

sede. Para realização do evento, estão previstos investimentos totais em infraestrutura de 
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R$ 23,8 bilhões, distribuídos nas seguintes modalidades: mobilidade urbana (R$ 11,9 

bilhões), estádios e entornos (R$ 5,6 bilhões), aeroportos (R$ 5,6 bilhões) e portos (0,7 

bilhão).  

Particularmente, a definição dos investimentos em mobilidade urbana foi orientada pela 

premissa de garantir o seu legado para a sociedade, priorizando investimentos 

sustentáveis que proporcionem infraestruturas adequadas às necessidades imediatas do 

evento, mas atendam às demandas de mobilidade da população local, em especial, no que 

se refere à expansão de sistemas de transporte coletivo de qualidade. Sob essa premissa, 

foram adotadas as seguintes diretrizes: priorizar o financiamento de sistemas de 

transporte público estruturantes, em detrimento de soluções viárias de tráfego misto, com 

especial atenção a possíveis integrações entre modais de transporte; apoiar projetos 

voltados à ligação e acesso entre estádio, zona hoteleira, aeroporto, porto e rodoviária, 

compatíveis com o planejamento urbano; priorizar propostas com projeto básico e 

executivo existentes e com prazos de execução compatíveis com o evento.  

O quadro II abaixo aponta os investimentos programados para os projetos de mobilidade 

urbana nas 12 cidades-sede da Copa 2014. 

Quadro II 

Mobilidade Urbana: Principais Projetos por Cidade-Sede 

Cidades 
Nº de 

Projetos 

Principais 

projetos 

Valor total de 

investimento 

R$ milhões 

Valor de 

financiamento 

R$ milhões 

Belo 

Horizonte 

8 BRT e Corredor 1.466 1.023 

Brasília 1 VLT 380 361 

Cuiabá 3 BRT e Corredor 489 455 
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Curitiba 9 BRT, 

Monitoramento e 

Corredor 

464 441 

Fortaleza 7 VLT, Corredor e 

BRT 

562 410 

Manaus 2 Monotrilho e BRT 1.689 800 

Natal 2 Corredor 441 361 

Porto Alegre 10 BRT, 

Monitoramento e 

Corredor 

480 427 

Recife 5 BRT e Corredor 885 678 

Rio de Janeiro 1 BRT 1.610 1.179 

Salvador 1 BRT 570 542 

São Paulo 1 Monotrilho 2.860 1.082 

Total 50  11.896 7.759 

Fonte: 1º Balanço das Ações do Governo Brasileiro para Realização da Copa do Mundo Fifa 2014, 2011. Elaboração: 

SPI/MP 

Como apontado no Gráfico IX abaixo, 92% das obras priorizam os modais de transporte 

coletivo, destacando-se sistemas de BRT (Bus Rapid Transit), corredores de ônibus, 

VLTs (Veículos Leves sobre Trilhos) e Monotrilho. Ratifica-se assim a prioridade de 

investimentos em sistemas de transporte público de maior capacidade, que operam em 

vias segregadas ou em faixas viárias preferenciais, contribuindo para uma distribuição 

mais justa e eficiente dos espaços urbanos e de circulação e promovendo a 

sustentabilidade das condições de mobilidade. 
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Gráfico IX 

Destinação dos recursos para Projetos relacionados à Copa 

 

Fonte: 1º Balanço das Ações do Governo Brasileiro para Realização da Copa do Mundo Fifa 2014, 2011. Elaboração: 

SPI/MP. 

O desafio da realização das obras de mobilidade urbana para a Copa possui como 

característica marcante a necessidade de execução dentro do prazo inexorável.  Nesse 

sentido, são fundamentais medidas que trabalhem a capacidade de gasto dos Estados e 

Municípios, como as inovações referentes à flexibilização do limite dos entes em 

operações de crédito destinadas ao financiamento de infraestrutura para a realização da 

Copa e a instituição do Regime Diferenciado de Contratação – RDC.  

O RDC deverá imprimir maior agilidade aos processos licitatórios em virtude da inversão 

de fases de julgamento e habilitação que preconiza, bem como promoverá melhoria 

técnica e maior viabilidade econômica das obras em virtude da possibilidade de ser 

realizada a contratação integrada de diversas fases. A dispensa do projeto básico na 

licitação para a contratação integrada deverá gerar maior agilidade da licitação e melhoria 

na compatibilização entre os projetos e as fases de execução da obra. Ademais, a não 

Série1, 
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coletivo em 

ônibus e BRT, 
49, 49% 

Série1, 
Terminal, 1, 1% 

Série1, Vias, 7, 
7% 
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Série1, 
Monitoramento, 
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divulgação da estimativa de valores em edital reduz o risco de combinação de preços 

entre os licitantes e induz a iniciativa privada a requerer contratos a menores custos com 

seus fornecedores, contribuindo para a eficiência do gasto público. Vale destacar que o 

regime diferenciado não prejudica a transparência das ações de governo perante a 

sociedade, em virtude da atuação constante e contundente dos órgãos de controle interno 

e externo durante todas as etapas dos processos de licitação e contratação, com acesso a 

todos documentos.   

Os investimentos em mobilidade da Copa do Mundo deverão catalisar a construção de 

uma agenda nacional de mobilidade urbana, que retome a cultura de planejamento, 

reoriente o paradigma das políticas e amplie os investimentos no setor. Com o mesmo 

propósito, são complementados pela perspectiva positiva gerada pela previsão no PAC II 

de recursos federais de R$ 18 bilhões para financiamento de investimentos em sistemas 

de transporte coletivo em grandes centros urbanos que contribuirá para acelerar a 

realização de investimentos estruturantes no restante do país.   

Minha Casa, Minha Vida 

O déficit habitacional quantitativo, calculado em 2008 na ordem de 5,6 milhões de 

moradias, ou 9,7% do total de domicílios do país, estava concentrado nas áreas urbanas, 

nas regiões Sudeste e Nordeste (somados, os déficits das duas regiões alcançavam 72% 

do total do país) e na faixa de renda de 3 a 5 salários mínimos. A existência desse déficit, 

portanto, está correlacionada com o custo da moradia e a renda da população, 

demandando rearranjos da política de provisão habitacional que a adequasse ao 

funcionamento do mercado, na sua maior parte. Embora o PlanHab – Plano Nacional de 

Habitação, ainda não esteja concluído, as diretrizes são: reduzir o custo da habitação e 

diversificar os produtos para adequá-los à rede urbana brasileira. Nesse sentido, subsídios 

podem ser utilizados para os mais carentes, deve ser facilitado o acesso e barateado o 
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financiamento imobiliário, bem como fortalecido o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social, criado em 2005. Essa política foi reforçada pelo eixo “Infraestrutura 

Social e Urbana” no PAC em 2007 e desde 2009, com o Minha Casa Minha Vida, mais 

de um milhão de unidades habitacionais foram contratadas. A meta no PPA 2012-2015 é 

atingir mais dois milhões de moradias, com recursos previstos de R$ 131,2 bilhões. 

Além disso, destaca-se a participação da iniciativa privada, que atendeu a produção 

habitacional para a classe média, a partir do crédito derivado da estabilidade econômica, 

da melhoria da renda da população e do aperfeiçoamento das normas do setor. Através do 

SBPE – Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, foram contratados mais de R$ 

94,2 bilhões. No PPA 2012-2015, estão previstos R$ 176 bilhões do SBPE.  

O Financiamento dos Investimentos no PPA 2012-2015 

O PPA 2012-2015 é 38% maior, em termos reais, que o PPA 2008-2011, atingindo 5,4 

trilhão de reais. Para financiar esse volume de recursos, prevê-se que 68% ou R$ 3,7 

trilhões advirão do orçamento fiscal e de seguridade; outros 25% são de fontes extra 

orçamentárias (inclusive bancos oficiais e fundos) ou R$ 1,4 trilhão; e 7% advirão do 

investimento das estatais ou R$ 0,4 trilhão. Evidentemente, todos esses números serão 

adequados à realidade de cada ano, através das Leis Orçamentárias anuais. Qualquer 

alteração na grade de parâmetros – crescimento do PIB, inflação e taxa de juros – 

provoca elevação ou redução dos recursos disponíveis.  Porém, diante da estabilidade dos 

fundamentos macroeconômicos já alcançados pelo Brasil, nada indica que haverá 

endividamento do Estado para suportar o volume de investimentos previsto. Esse ano de 

2011 já serve de referência para compreender a importância dada pelo governo Dilma 

Rousseff a essa condição, pois não houve hesitação nem em contingenciar R$ 50 bilhões 

do orçamento anual para manter a meta cheia do superávit primário, nem houve hesitação 

em destinar mais R$ 10 bilhões de excesso de arrecadação para aumentar esse superávit, 
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abrindo espaço fiscal para a redução da taxa de juros, diante do arrefecimento do ritmo da 

economia nesse segundo semestre. 

As reservas internacionais proporcionam um colchão seguro para movimentos 

especulativos do mercado contra o real, conforme mostra o Gráfico X. Além disso, para 

manter o crescimento do PIB nos níveis desejados, a formação bruta de capital fixo, 

envolvendo esforços de investimento públicos e privados, deve ser na ordem de 20% ao 

ano, o que se vê no Gráfico XI abaixo. 

Gráfico X 

Reservas Internacionais ( US$ Bilhões ) 

 

Fonte: Banco Central do Brasil - Elaboração: Ministério da Fazenda - Publicação “Economia Brasileira 

em Perspectiva” - Março-Abril 2011 
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Gráfico XI 

FBCF (% do PIB) 

 

(*) Estimativa do Ministério da Fazenda - Fonte: IBGE e Ministério da Fazenda – PAC 2 – 1
a
. Balanço - 2011 

Além do esforço do setor público, essas perspectivas de investimento privado parecem se 

acentuar com o recrudescimento da crise internacional, que tem resultado num volume de 

investimentos diretos estrangeiros crescentes e continuados. É de se perscrutar as chances 

de manutenção desse fluxo caso as taxas de juros se reduzam, no médio prazo, embora 

não haja dúvidas de que a obtenção do “grau de investimento” para o Brasil seja mais 

perene e tenha efeitos de captação de recursos para investimentos de longo prazo em 

melhores condições. A entrada de capitais estrangeiros aparece no Gráfico XII abaixo. 
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Gráfico XII 

Investimentos estrangeiros e transações correntes (US$ Bilhões, 

acumulado em 12 meses) 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil - Elaboração: Ministério da Fazenda, Publicação “Economia Brasileira em 

Perspectiva” - Março-Abril 2011 

O setor privado tem participado ativamente desses investimentos, desde os consórcios 

para construção e geração de energia hidrelétrica, até as PPP para irrigação, dentre os 

muitos exemplos que poderiam ser dados. No entanto, gostaria de destacar dois 

exemplos, que são: a) na política habitacional, como já foi explicado no tópico 2.5 Minha 

Casa Minha Vida, cuja solução para produção de um total de 3 milhões de moradias vem 

do arranjo com o mercado imobiliário, e b) na preparação para os grandes eventos, Copa 

do Mundo e Olimpíadas. As Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016 estão movimentando 

vultuosos investimentos em infraestrutura, no que se refere à mobilidade urbana, 

revitalização do Porto do Rio, reformas do aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, 

equipamentos esportivos e de infraestrutura urbana, a partir da articulação federativa 
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entre União, estados e municípios. Essas medidas deixarão importante legado para a 

população do Rio de Janeiro e permitirão que a cidade se reafirme como importante pólo 

turístico no país. Cabe ao Estado (nos três níveis federativos) promover os investimentos 

em infraestrutura e deixar ao setor privado os investimentos na rede hoteleira e outros 

serviços da cadeia produtiva do turismo. O mesmo se replica em outras cidades sedes da 

Copa.  

Embora o PPA tradicionalmente seja referido como instrumento de médio prazo para 

orientar a elaboração dos orçamentos anuais, em realidade ele representa o conjunto das 

realizações e das despesas governamentais para um período de quatro anos, as quais são 

financiadas tanto pelos Orçamentos da União (Fiscal e Seguridade e Investimentos das 

Estatais), como por outras fontes. 

No caso do PPA 2012-2015, as fontes não-orçamentárias representam quase a metade dos 

recursos previstos (48,9% do total das despesas discricionárias, ou seja, excluídas as 

obrigatórias), atingindo cerca de R$ 1,36 trilhão no período. Deste montante, as agências 

oficiais de crédito representam, diretamente, mais de 60% dos recursos alocados, 

enquanto as empresas concessionárias de serviços públicos atingirão mais de 22%. Se 

considerarmos que essas empresas são, em quase sua totalidade também financiadas 

pelos bancos oficiais, a participação desses no total das fontes não-orçamentárias do PPA 

deverá superar os 80%, ou seja, mais de R$ 1 trilhão. 

Outro aspecto relevante que distingue este PPA dos anteriores, no que diz respeito à a 

alocação desses recursos, é a sua distribuição entre os diversos programas e iniciativas, 

permitindo-se conhecer quanto os bancos preveem contribuir para a consecução da 

maioria dos objetivos das políticas públicas, seja as de apoio ao setor produtivo, seja para 

ampliação das infraestruturas econômicas e sociais.   
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Conclusão 

Espero ter demonstrado que o Governo Federal está adotando todas as providências no 

campo da gestão, da alocação de recursos e das políticas econômicas para assegurar a 

manutenção dos investimentos, tanto na área de infraestrutura quanto na área social. Não 

fez parte das questões dessa mesa, mas os cerca de R$ 20 bilhões de reais anuais serão 

empregados pelo Brasil Sem Miséria para incluir mais 16 milhões de brasileiros ao 

mercado de trabalho e de consumo não são pouco significativos. Também não abordei, 

aqui, o papel relevante das estatais, especialmente a Petrobras, que vem puxando o 

parque industrial e tecnológico brasileiros a partir dos investimentos e inovações 

necessários à exploração da camada pré-sal.  No conjunto, o Plano Mais Brasil, o PPA 

2012-2015, mostra com total transparência as metas, as fontes de recursos e os 

responsáveis pela consecução das metas. Esperamos mudar os indicadores dos Programas 

Temáticos, para melhor, bem como consolidar essa nova cultura de gestão transversal, 

multisetorial e focada nas entregas, ao final do mandato da Presidenta Dilma Rousseff. O 

PPA precisa ser lido e explorado como instrumento de gestão do Governo Federal, e suas 

metas acompanhadas na execução orçamentária de cada ano. Só assim ele terá um valor 

efetivo para o planejamento não apenas do Governo, mas para toda a sociedade brasileira. 


