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RESUMO 

 

Essa dissertação analisa a política de crescimento econômico do governo Lula, 

dando ênfase ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O primeiro 

capítulo discute o modelo e a política econômica do governo, ano a ano, 

apresentando os principais indicadores macroeconômicos. No segundo 

capítulo é apresentado o Programa de Aceleração do Crescimento desde a sua 

concepção, seu planejamento em três eixos – infraestrutura logística, 

energética e social e urbana – com descentralização regional, medidas 

institucionais e sua execução orçamentária e financeira. O terceiro capítulo faz 

um comparativo do Programa de Aceleração do Crescimento com o Plano de 

Metas (governo JK) e o II PND (governo Geisel), por serem os planos de 

desenvolvimento econômico mais estudados da literatura específica, a fim de 

verificar as similaridades e diferenças. Os resultados apontam para a alta 

execução do PAC, tanto do ponto de vista das obras como do ponto de vista de 

medidas institucionais e poderá ficar na história do país, não como um 

programa econômico que mudou a estrutura produtiva brasileira, tal qual o 

Plano de Metas e o II PND e sim como um programa que atuou de forma mais 

significativa a questão do saneamento e do déficit habitacional. 

 

 

Palavras Chave: governo Lula, políticas públicas, desenvolvimento, 

crescimento econômico, programa de aceleração do crescimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper analyzes the political-economic growth of the Lula government, 

emphasizing the Growth Acceleration Program (PAC). The first chapter 

discusses the model and the government's economic policy, year after year, 

presenting the main macroeconomic indicators. The second chapter presents 

the Growth Acceleration Program since its inception, its planning in three areas 

– logistics, energy and social and urban – with regional decentralization, 

institutional arrangements and budget and finances implementation. The third 

chapter makes a comparison of the Growth Acceleration Program, Plan Goals 

(JK government) and the II PND (Geisel government), because they are the 

most studied economic development plans of specific literature in order to verify 

the similarities and differences. The results show the high performance of the 

PAC, both in terms of works as the point of view of institutional measures and 

may become the country's history, not as an economic program that changed 

the Brazilian productive structure, just like the Plan Goals and II PND, as a 

program that has worked more effectively the issue of sanitation and  housing 

shortage. 

 

 

 

Key words: Lula government, public policy, development, economic growth, 

growth acceleration program 
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INTRODUÇÃO 

Esta dissertação tem por objetivo analisar a política de crescimento 

econômico por parte do governo federal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Para realização de tal análise do período e as perspectivas para o governo 

eleito para o período de 2011-2014 será abordado, também, como pano de 

fundo a política econômica do governo Lula nos oito anos de comando da 

nação. 

O Brasil, ao longo da década de 1990, realizou uma série de reformas a 

fim de tornar a economia mais aberta e integrada aos fluxos de bens, serviços 

e capitais, que permitiria a retomada do desenvolvimento econômico com 

estabilidade, segunda a escola liberal. Para isto foi necessário redefinir o papel 

do Estado na economia, promovendo mudanças na condução da política 

macroeconômica. Nesta nova política o mercado tem papel central, no qual 

vem pra substituir o Estado, sendo ele a mola propulsora do desenvolvimento 

econômico do país. 

Com a crise econômica que se abateu sobre Brasil em 1999, o governo 

federal precisou adotar, conforme acordo com o Fundo Monetário Internacional, 

um regime de política econômica acentuado em quatro pilares: austeridade 

fiscal, com resultado positivo primário; aprovação das chamadas “reformas 

estruturantes”; implantação de metas de inflação e câmbio flutuante. 

(AVERBUG E GIAMBIAGI, 2000) mantidas pelo governo até a eleição 

presidencial no ano de 2002. 

Na eleição para a presidência da república em 2002, o então candidato da 

oposição, oriundo do Partido dos Trabalhadores – Luiz Inácio Lula da Silva – a 

fim de acalmar os mercados assina um compromisso denominado “Carta ao 

Povo Brasileiro” em que se compromete com a manutenção dos contratos e 

obrigações consolidadas, combate à inflação, preservação do superávit 

primário, controle fiscal e critica constantemente o populismo cambial, dando a 

entender que manteria o câmbio flutuante (SILVA, 2002). 

Esses compromissos, de ordem liberal, foram mantidos e potencializados 

no início do governo Lula, na gestão de Antônio Palocci e Henrique Meirelles, 



2 
 

frente ao Ministério da Fazenda e Banco Central respectivamente. O superávit 

primário foi aumentado de 3,75% para 4,25% por livre e espontânea vontade, 

aumento de juros em 1,5% atingindo 26,5% ao ano, com o intuito de reduzir a 

inflação, que era crescente no final do governo antecessor.  

O efeito destas medidas acabou se traduzindo num dos níveis mais 

baixos da história da relação investimento/PIB com 15,3% em 2003 (CORAZZA 

e FILHO, 2004) e do investimento federal em conjunto com estatais com 1,59% 

(BANCO CENTRAL, 2003), e conseqüentemente um crescimento pequeno do 

Produto Interno Bruto.  

A linha adotada pelo ministro Palocci, de aperto fiscal, de combate à 

inflação por meio das elevadas taxas de juros, foi mantida até a sua saída no 

ministério da fazenda em março de 2006. Antes disto, ainda em sua gestão é 

lançado o Projeto Piloto de Investimento, embrião do Programa de Aceleração 

do Crescimento, no qual o governo poderia utilizar 0,5% do superávit primário 

para investimentos públicos com forte potencial para gerar retorno econômico e 

fiscal no médio prazo. 

Somente na gestão de Mantega, no Ministério da Fazenda, em conjunto 

com a ministra da Casa Civil Dilma Rousseff é estruturado um plano de 

investimento nacional, integrando os municípios, estados, empresas públicas e 

setor privado, no início do ano de 2007. Denominado como PAC – Programa 

de Aceleração do Crescimento.  

O PAC inaugurou uma nova fase da política econômica do governo Lula, 

representando um esforço para organizar, em médio e longo prazo, o apoio ao 

desenvolvimento do Estado, além de promover por meio de um modelo 

complexo de estímulos econômicos e mecanismos de articulação institucional. 

Diante disto, o programa se apóia em três pilares: 

1. Investimentos em infra-estrutura logística, geração de energia e 

infra-estrutura social – saneamento e habitação; 

2. Incentivos tributários e financeiros ao setor privado; e 

3. Compromisso fiscal e monetário até 2010. 
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O desenvolvimento do tema proposto está organizado em três capítulos 

e uma conclusão, além desta introdução. 

No primeiro capítulo, será apresentada a política econômica do governo 

Lula, que se caracterizara fortemente com políticas de fundamentação liberal. 

Os impactos do aumento do superávit primário na capacidade de investimento 

do setor público e na redução da dívida/PIB. Os impactos do aumento da taxa 

de juros na inflação na demanda agregada. Os desdobramentos das reformas 

parciais – previdência e tributária. Em seguida, são apresentadas as políticas 

de aumento da demanda agregada como aumento do salário mínimo, aumento 

da transferência de renda por meio de programas sociais e indução do governo 

federal em investimento público. Uma síntese histórica da política econômica 

do governo Lula. 

No segundo capítulo será apresentado o Programa de Aceleração do 

Crescimento, carro chefe do governo federal como instrumento organizador e 

planejador do crescimento do Brasil. Serão apresentados os objetivos e metas 

do PAC, os eixos de atuações, a integração entre o setor público e privado, 

além das parcerias realizadas entre os estados e municípios. Será 

demonstrado o comparativo entre o planejado e o executado do programa até o 

final do governo Lula. 

No terceiro capítulo, analisa-se o Programa de Aceleração do 

Crescimento sob a ótica da história econômica do Brasil, comparando-o com os 

dois principais programas de desenvolvimento do país – o Plano de Metas e o 

II Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Por último, na seção de conclusões apresentam-se as considerações 

finais do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 – POLÍTICA ECONÔMICA GOVERNO LULA – 2003/2010 

1.1. Contextualização 

No dia primeiro de janeiro de 2003, toma posse como presidente da 

república Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro representante de origem operária 

e de um partido ligado à bandeira socialista, o Partido dos Trabalhadores, a 

assumir o posto de chefe da nação. Por trás da eleição de Lula estava toda 

uma esperança de mudança significativa, por grande parte da população 

brasileira, do modelo econômico estabelecido pelo Fundo Monetário 

Internacional1. Este modelo, de cunho liberal, estabelece a criação das metas 

de superávit primário, do câmbio flutuante e das metas de inflação ocorrido no 

segundo mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso – 1999/2002. 

No intuito de viabilizar a candidatura e esta vitória, Lula buscou alianças 

com partidos políticos e setores da sociedade que anteriormente eram 

combatidos, com isso em sua chapa é apresentado para vice-presidência da 

república um dos maiores empresários do setor de têxtil no Brasil, dono da 

COTEMINAS, o empresário José Alencar, pelo Partido Liberal. Essa primeira 

ação de proximidade com setores conservadores do país começa a dar indícios 

de como seria o futuro governo de Lula. 

Já em plena campanha eleitoral, com o slogan “Agora é Lula” e a 

“Esperança vencerá o Medo”, depois de três derrotas consecutivas para o 

cargo máximo da nação, no qual era taxado de radical2, o comando da 

campanha decide moderar ainda mais o discurso a tal ponto de emitir um 

comunicado formal por meio de uma carta, esta denominada “Carta ao povo 

brasileiro”. 

                                                 
1
 Em março de 1999, depois de sucessivos ataques especulativos o Brasil assina o acordo com 

o FMI, que resultou num empréstimo de quarenta e dois bilhões de dólares, condicionados a 

geração do superávit primário, de metas de inflação e do câmbio flutuante (NAKATANI e 

OLIVEIRA, 2007). 

2
 Na eleição presidencial de 1989 o então presidente da Federação das Indústrias de São 

Paulo – FIESP, Mario Amato afirmou que oitocentos mil empresários deixariam o país em caso 

de vitória de Lula, numa clara tentativa de agregar mais votos ao então candidato e futuro 

vencedor daquela eleição Fernando Collor de Mello.  
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Esta carta compromisso, divulgada no dia 22 de julho de 2002, deixa 

explícita a linha econômica de seu governo em caso de vitória, diametralmente 

diferente da proposta de 1989, entre os quais defendia a imediata suspensão 

de qualquer pagamento relacionado com a dívida externa (ALMEIDA, 2002). 

A própria carta é contraditória em alguns momentos, visto que colocações 

como “O sentimento predominante em todas as classes e em todas as regiões 

é o de que o atual modelo esgotou-se” ou “O mais importante, no entanto, é 

que essa percepção aguda do fracasso do atual modelo” ou “O povo brasileiro 

quer mudar para valer. Recusa qualquer forma de continuísmo, seja ele 

assumido ou mascarado” não combinam com “O caminho das reformas 

estruturais que de fato democratizem e modernizem o país...”, ou “Da reforma 

previdenciária, da reforma trabalhista...” ou “Premissa dessa transição será 

naturalmente o respeito aos contratos e obrigações do país...”, “Vamos 

preservar o superávit primário...”, “A estabilidade, o controle das contas 

públicas e da inflação são hoje um patrimônio de todos os brasileiros...”, 

“Vamos ordenar as contas públicas e mantê-las sob controle” (SILVA, 2002). 

Ao apresentar essa carta, que na realidade era uma carta direcionada ao 

mercado financeiro e a parte das classes dominantes brasileiras e 

internacionais, o candidato Lula estava se comprometendo a manter o 

superávit primário, com o ordenamento e o controle das contas públicas, 

manutenção das metas de inflação e o próprio câmbio flutuante, quando 

criticou o populismo cambial do governo FHC em 1998. 

Acalmado quem deveria ser acalmado, Lula vence as eleições presidenciais 

contra o candidato do governo e ex-ministro da saúde de FHC, José Serra, no 

segundo turno com mais de 61% dos votos válidos3. 

 

 

                                                 
3
 Lula obteve 52.793.364 de votos, 61,27% contra 33.370.739, 38,73% votos de Jose Serra, de 

acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
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1.2. Continuidade do modelo econômico e o segmento dominante no 

governo Lula 

  Em resposta ao esgotamento do modelo de substituição de importação, 

a fim de solucionar os problemas decorrentes da alta inflação e do baixo 

crescimento econômico surgiu, no final da década de 80, um debate que 

apontou o ordenamento liberal como solução para a retomada do crescimento 

e a queda da inflação, através das leis de mercado (GONZÁLEZ, 2009). Para 

tal acontecimento foi iniciada a implantação no Brasil, principalmente a partir de 

1990, com o governo Collor – 1990/1992 – deste modelo. 

Estas reformas estruturais levam à configuração de modelo econômico, 

chamado por FILGUEIRAS e GONÇALVES (2007) de modelo liberal periférico. 

Segundo os autores, este modelo “resulta na redefinição das relações capital-

trabalho e das relações intercapitalistas”. 

O modelo tem três eixos estruturantes: liberalização, privatização e 

desregulamentação; subordinação e vulnerabilidade externa estrutural; e 

dominância do capital financeiro. É liberal porque está estruturado pela 

liberalização das relações econômicas, das reformas do Estado, das 

privatizações e desregulação do mercado de trabalho. 

O modelo é liberal porque se estrutura a partir da liberalização das 
relações econômicas internacionais nas esferas comercial, produtiva, 
tecnológica e monetário-financeiro; da implementação de reformas 
no âmbito do Estado (em especial na área da Previdência Social) e 
da privatização de empresas estatais, que implicam a reconfiguração 
da intervenção estatal na economia e na sociedade; e de um 
processo de desregulação do mercado de trabalho, que reforça a 
exploração da força do trabalho (FILGUEIRAS e GONÇALVES, 
2007, p.96) 

O modelo, também, é periférico porque o país ocupa uma posição de 

valor inferior no sistema econômico internacional e é caracterizado pela sua 

vulnerabilidade externa estrutural4 nas relações econômicas. 

                                                 
4
 “A vulnerabilidade externa estrutural decorre das mudanças relativas ao padrão de comércio, 

da eficiência do aparelho produtivo, do dinamismo tecnológico e da robustez do sistema 

financeiro nacional. A vulnerabilidade externa estrutural é determinada, principalmente, pelos 

processos de desregulamentação e liberalização nas esferas comercial, produtivo-real, 
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O modelo é periférico porque é uma forma específica de realização 
da doutrina neoliberal e da sua política econômica em um país que 
ocupa posição subalterna no sistema econômico internacional, ou 
seja, um país que não tem influência na arena internacional, ao 
mesmo tempo em que se caracteriza por significativa vulnerabilidade 
externa estrutural nas suas relações econômicas internacionais 
(FILGUEIRAS e GONÇALVES, 2007, p.96) 

Este modelo liberal periférico iniciado por Collor e potencializado pelo 

governo de FHC no Brasil estruturou grandes transformações em cinco 

dimensões inter-relacionadas:  

a. As relações capital-trabalho sofreram uma mudança radical 

que, ao mudar a correlação de forças a favor do primeiro, 

ocasionou a desestruturação do mercado de trabalho e 

aumentou o processo de precarização do trabalho.  

b. A relação entre as frações do capital foi redesenhada a 

partir do momento em que o capital industrial foi perdendo 

a hegemonia ao capital financeiro na política e a condução 

do processo de desenvolvimento e da dinâmica 

macroeconômica.  

c. A inserção no cenário internacional, feita de forma passiva, 

a partir da abertura comercial e financeira da economia e 

tendo como principal meta o combate à inflação, agravou 

ainda mais a vulnerabilidade externa do país, o qual tornou 

a dinâmica macroeconômica mais dependente dos ciclos 

do comércio internacional e dos movimentos de curto 

prazo do capital financeiro. 

d. A estrutura e o funcionamento do Estado se redefiniram, 

por meio da privatização de suas empresas e de várias 

reformas de caráter liberal,como a da Previdência Social. 

Além disso, em virtude da lógica macroeconômica o 

Estado foi fragilizado financeiramente, com a diminuição do 

seu poder de fazer política econômica soberana e a 

redução da sua capacidade de investimento.  

                                                                                                                                               
tecnológica e monetário-financeira das relações econômicas internacionais do país. Ela é, 

fundamentalmente, um fenômeno de longo prazo” (FILGUEIRAS e GONÇALVES,2007, p.35). 
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e. O sistema financeiro passou por um processo de 

concentração enorme e acentuou sua operação no 

financiamento da dívida pública. O crédito de longo prazo 

ao setor produtivo continuou sendo feito pelo próprio 

setor e por instituições financeiras estatais como o 

BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 

(FILGUEIRAS e GONÇALVES, 2007). 

A estruturação desses eixos e sua implementação atuaram de forma 

ainda mais acentuada para a dependência tecnológica e financeira do Brasil, 

desestruturando o Estado com a sua incapacidade de atuar na economia e 

agravando a vulnerabilidade externa (SALAMA, 2010), própria da natureza do 

modelo liberal periférico, sendo condição para a reprodução do capital 

financeiro. Logo, o processo macroeconômico deste modelo é por sua natureza 

instável (FILGUEIRAS e GONÇALVES, 2007). 

No governo Lula, grande parte da estrutura deste modelo foi mantida. 

Não ocorreu mudança essencial na correlação de forças entre o capital e o 

trabalho, os sindicatos continuaram sem capacidade de mobilização dos 

trabalhadores. Contudo foi verificada a recuperação do emprego, conforme o 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e uma pequena melhora do 

salário médio real e do salário mínimo, mas não significou o retorno das taxas 

de desempregados até o início dos anos 1980, além do debate sobre a reforma 

trabalhista em voga, reivindicação do próprio modelo adotado. 

No âmbito inter-capitalista, o governo Lula, por meio do Estado, vem 

intensificando o processo de concentração dos grandes grupos nacionais, tanto 

na esfera financeira quanto na produtiva, promovendo o processo de 

internacionalização desses grupos. 

No que concerne à inserção internacional não foi alterada de maneira 

significativa em relação ao governo de FHC. As exportações continuaram o 

processo vigoroso de crescimento, devido à fase ascendente do ciclo 

econômico internacional, em especial pela China. Ocorreu um processo de 

contração do mercado internacional devido à crise de 2008, mas que em 
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meados de 2009 já começou a retomar o processo de crescimento. A estrutura 

de exportação e importação continuou similar – por parte da exportação, o 

carro chefe são as commodities e do lado das importações, produtos com alto 

conteúdo tecnológico e bens de capital. 

O Estado promoveu o segmento do capital financeiro brasileiro e 

estruturou grandes grupos econômicos nacionais, tanto da esfera privada 

quanto da esfera estatal, ficando mais evidenciado no momento da crise 

internacional de 2008, quando interveio na fusão da Sadia e Perdigão5 e a 

compra do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal de parte dos bancos 

Votorantim e Panamericano respectivamente. Esses grandes grupos 

econômicos nacionais participam da implantação de mega empreendimentos 

na área de infra-estrutura e petroquímica. 

Frente às relações políticas continuou a manutenção do processo 

político-institucional da tradição brasileira, como a estatização dos partidos no 

poder, patrimonialismo e fisiologismo. 

Para finalizar, no que tange à instabilidade macroeconômica é verificada 

uma redução da vulnerabilidade externa conjuntural6 decorrente da situação 

internacional, se expressando na permanente valorização cambial no período, 

além da melhora significativa da balança comercial, redução da dívida externa 

pública e acúmulo das reservas internacionais. Já do ponto de vista da 

vulnerabilidade estrutural nada de significativo foi realizado para melhorar o 

perfil da nossa estrutura produtiva (FILGUEIRAS, PINHEIRO, PHILIGRET e 

BALANCO, 2010). 

 

 

                                                 
5
  A fusão da Sadia e Perdigão resultou na criação da Brasil Food´s, uma das maiores 

empresas alimentícias do mundo. 

6
  “A vulnerabilidade externa conjuntural é determinada pelas opções e custos do processo de 

ajuste externo. A vulnerabilidade externa conjuntural depende positivamente das opções 

disponíveis e negativamente dos custos do ajuste externo. Ela é, essencialmente, um 

fenômeno de curto prazo” (FILGUEIRAS e GONÇALVES,2007, p.35). 
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1.3. Política Macroeconômica 

Durante a campanha presidencial de 2002 ocorreu no Brasil um forte 

ataque especulativo no país, reduzindo as linhas de financiamento externo, 

ocasionando aumento no prêmio de risco, conhecido como Risco-Brasil7 e uma 

forte desvalorização cambial. 

Crise exacerbada em 2002 por tensões conjunturais nas esferas 
monetárias e cambial, reflexos das incertezas do período pré-
eleitoral e de um ataque especulativo, mas cuja gestação foi produto 
do agravamento, ao longo dos anos precedentes, dos desequilíbrios 
estruturais econômicos e sociais da sociedade brasileira. Foram 
particularmente relevantes nesse processo o aumento da 
dependência e vulnerabilidade externas da economia, a revitalização 
dos vetores da exclusão social e concentração de renda e da 
riqueza, implícitos no seu padrão de organização e funcionamento, e 
a depauperação da capacidade financeira e ocupacional do Estado. 
Tudo isso tornou a economia mais exposta às turbulências dos 
mercados financeiros internacionais e, simultaneamente, debilitou 
sua capacidade de crescimento e geração de renda. E, do ponto de 
vista social, gerou profundo descontentamento e crescente tensão.  
(MERCADANTE, 2010, p.75) 

Ainda na campanha presidencial, Lula se comprometeu em manter o 

modelo econômico em voga, liberal-periférico, a fim de tentar estancar as 

ações depreciativas que ocorriam naquele momento. O primeiro passo, em 

busca de recuperar a credibilidade, foi continuar a política econômica do 

governo anterior, em que outrora era combatida. 

 Segundo Paulani (2000) essa ação vai ao encontro da teoria vendida 

pelo setor hegemônico que comanda a esfera econômica, na qual não existe 

outra alternativa econômica a ser praticada. Não existe a possibilidade de 

mudar o ajuste fiscal “duro”, a taxa de juros elevada, a política monetária 

restritiva, o câmbio flutuante e a livre movimentação de capitais. Essa política é 

a certa tecnicamente e neutra, outra medida que não seja essa é considerada 

errada, irresponsável, utópica, ingênua e populista. 

                                                 
7
 O risco-país é um conceito econômico-financeiro que diz respeito à possibilidade de que 

mudanças no ambiente de negócios de um determinado país impacte negativamente no valor 
dos ativos de indivíduos ou empresas estrangeiras naquele país, bem como os lucros, 
dividendos ou royalties que esperam obter dos investimentos que lá fizeram. No Brasil, este 
conceito amplo é frequentemente confundido com o Emerging Markets Bond Index (Índice de 
Títulos de Mercados Emergentes) ou EMBI+), calculado pela JPMorgan. 
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Seguindo a busca pela credibilidade, Lula nomeia para a área 

econômica duas pessoas compromissadas com o modelo, o coordenador da 

campanha e um dos elaboradores da “carta ao povo brasileiro” para o 

Ministério da Fazenda, Antônio Palocci, e para a Presidência do Banco Central, 

o ex-presidente do Bank Boston, Henrique Meirelles8.  

Ambos mantêm a estrutura da política econômica até então combatida: 

manutenção das metas de inflação, ajuste fiscal permanente, mobilidade de 

capitais, câmbio flutuante, além da autonomia operacional do Banco Central. 

Com um agravante, o controle fiscal, por meio dos superávits fiscais 

aumentaram, saiu de 3,75% firmados no acordo com o FMI e foram 

estabelecidos, como um compromisso com os credores, em 4,25% do PIB9. 

1.3.1. Ano de 2003: ajuste fiscal, redução da inflação e recessão 

técnica 

O governo estava demonstrando o alto grau de comprometimento com o 

equilíbrio fiscal e assim dissipar qualquer dúvida do mercado com o aumento 

da dívida pública ao elevar o resultado primário para 4,25% do PIB. Em relação 

à inflação, que no final do governo FHC chegou a 12,53%10, foi revisada sua 

meta para cima a fim de acomodar parte do impacto inflacionário da 

depreciação cambial, outra medida do Banco Central foi subir a taxa básica de 

juros para 26,5% ao ano, a qual chegou a atingir uma taxa real de juros de 

16,4% a.a.  

Em suma, uma política de retração dos gastos públicos alinhada a uma 

política de elevação da taxa de juros aprofundou a queda do nível da atividade 

                                                 
8
 Foi, também, eleito em 2002 para o cargo de deputado federal por Goiás com mais de 183 mil 

votos, sendo o deputado federal mais votado do estado. Curiosamente, o partido em que se 

elegeu era o PSDB, do então presidente Fernando Henrique Cardoso.  

9
 Em 2003, 2004, 2005, 2006 o resultado primário alcançado foi de 4,3%, 4,6%, 4,8% e 4,3% 

respectivamente. Posteriormente, graças as revisões dos valores do PIB de 2003-2006 pra 

cima o resultado primário do setor público acabou sendo inferior a 4,25%. 

10
 O índice utilizado pelo governo federal a fim de alcançar a meta de inflação é o IPCA (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). 
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econômica, desta forma o país entrou em recessão técnica11. O Brasil só 

voltaria a crescer, a partir do segundo semestre de 2003, devido ao aumento 

da exportação, ocorrido pelo grande crescimento da economia mundial, por 

outro lado, o câmbio se valorizou e mesmo com a valorização cambial as 

importações caíram. 

Se no campo externo, a pujança das exportações foi o fermento para a 

retomada do crescimento, já no cenário interno ocorreu queda tanto no 

consumo das famílias como no investimento.  Diante das medidas tomadas, a 

inflação desacelerou e o Banco Central iniciou um processo de redução da taxa 

básica de juros, a qual caiu de 26,5%a.a em julho para 16,5%a.a em 

dezembro. Contudo, frente à gestão fiscal nada foi mudado, com o objetivo de 

atingir a meta do superávit primário, essa política levou a um profundo corte 

nos investimentos públicos e um aumento real quase nulo do salário mínimo 

(NAKATANI e OLIVEIRA, 2010). 

No primeiro semestre de 2003 foi elevada a alíquota da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS – sobre as instituições 

financeiras de 3% para 4% e as empresas prestadoras de serviço que 

optassem pelo regime de lucro presumido tiveram sua base de cálculo da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – ampliada de 12% para 

32%. 

 Foram realizadas duas pequenas reformas do pacote liberal: tributária e 

previdenciária. As mudanças tributárias ocorreram na introdução de dois 

regimes de arrecadação do Programa de Integração Social – PIS – e da 

COFINS, com incidência cumulativa e não cumulativa, estendendo para as 

importações, além da prorrogação da Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira – CPMF – até o final de 2007. O intuito era aumentar 

a arrecadação federal. 

No que tange à reforma da previdência ficou estabelecida a idade 

mínima para os funcionários públicos federais, a elevação do valor teto para 

                                                 
11

 O termo “recessão técnica” é utilizado quando ocorre a queda de dois trimestres 

consecutivos do PIB. 
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contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS – e a 

contribuição previdenciária de 11% sobre os servidores inativos, quando 

excedesse o teto de contribuição ao INSS, a fim de reduzir o déficit da 

previdência (BARBOSA e SOUZA, 2010). 

Resumindo, o governo foi beneficiado com o aquecimento do comércio 

exterior, o resultado das exportações foi extremamente positivo, frente às 

dificuldades internas. Segundo a Fundação Centro de Estudo do Comércio 

Exterior as exportações saltaram de US$ 60,4 bilhões do ano anterior para US$ 

73,2 bilhões, o perfil dessas exportações é majoritariamente de commodities 

agrícolas e minerais. Isso possibilitou um superávit comercial de US$ 24,8 

bilhões, que impactou positivamente na balança de transações correntes, no 

qual o país teve um saldo positivo de US$ 4,2 bilhões. 

Essa situação de elevado saldo na balança comercial, juntamente com a 

política de juros altos e aumento de superávit fiscal primário fez com que a 

pressão inflacionária caísse de 12,53% em 2002 para 9,3% no final de 2003 e 

apontava para um cenário em 2004 de inflação mais reduzida ainda. 

A dívida líquida do setor público, apesar do grande esforço fiscal, 

aumentou, devido à combinação das taxas de juros alta e do pequeno 

crescimento da economia. Sua relação frente ao PIB chegou a 52,4% (BANCO 

CENTRAL, 2003). 

As elevadas taxas de juros junto com o arrocho fiscal – aumento da 

carga tributária e grande superávit primário – comprimiram o gasto do consumo 

das famílias e o investimento. O PIB cresceu somente 1,1%, a taxa de 

investimento cai de 16,4% para 15,3% em relação ao PIB de um ano para o 

outro. Em suma, se o cenário do comércio internacional não fosse favorável, 

com forte demanda por commodities, certamente o país teria passado o ano de 

2003 em recessão. 
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1.3.2. Anos 2004-2005: crescimento econômico, aumento do salário 

mínimo real e acesso ao crédito 

No final de 2003 a economia brasileira já apresentava sinais de um 

crescimento econômico mais constante, a alta nas exportações junto com o 

impacto da queda de taxa de juros e o estancamento da inflação foram 

determinantes para essa recuperação. 

O intenso aumento da economia mundial potencializou ainda mais o 

comércio exterior, tanto no crescimento substancial das exportações como um 

expressivo aumento nas importações devido à apreciação cambial e à 

recuperação do consumo interno e do investimento. 

O crescimento do PIB e a mudança no sistema tributário realizado em 2003 

geraram um ganho substancial de receita para o setor público no período. O 

governo utilizou esse ganho para aumentar o resultado primário com a 

finalidade de reduzir a dívida pública em relação ao PIB e o aumento da 

transferência de renda, por meio do aumento real do salário mínimo e a 

ampliação dos beneficiários de programas sociais, vinculados ao combate à 

pobreza. 

O aumento do salário mínino teve como objetivo recompor as perdas ao 

longo dos anos do período de maior inflação, contudo este aumento impactou 

fortemente, também, nos aposentados e pensionistas do INSS, para os quais 

foi aumentada a renda disponível. O salário mínimo aumentou de R$ 240,00 

em 2003 para R$ 300,00 em 2005, um ganho real de 10,7%. (BARBOSA e 

SOUZA, 2010). 

Já em relação ao aumento das transferências de renda, instrumento do 

governo federal para combate à pobreza, se estruturou a partir de 2004, com a 

integração de diversos programas sociais advindo do governo anterior em um 

único programa, o Bolsa Família12. No final de 2005 mais de 8,7 milhões de 

                                                 
12

  O programa Bolsa-Família foi a unificação de cinco programas federais: bolsa escola, bolsa 

alimentação, auxílio-gás, programa de erradicação do trabalho infantil e cartão alimentação. 

Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social – MDS – em 2009 para receber o benefício a 

renda per capita das famílias não poderia ser superior a R$ 140,00, o valor básico do benefício 

era de R$ 68,00. Famílias recebiam mais R$ 22,00 por criança (filho) até 15 anos, limitado a 
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famílias eram beneficiadas pelo programa, seus gastos chegaram a R$ 5,8 

bilhões. 

O gasto com o funcionalismo público federal ativo e inativo se reduziu. Os 

pequenos reajustes salariais e a contenção nas contratações foram os 

principais motivos, tanto que a folha caiu de 4,8% do PIB em 2002 para 4,3% 

do PIB em 2005. 

A taxa básica de juros continuou a cair no início de 2004, em abril chegou 

ao seu patamar mais baixo em 16%, a inflação acumulada de 12 meses era de 

5,6%. A redução da inflação e a redução dos juros possibilitaram a expansão 

do crédito e o crescimento da economia, porém a atuação conservadora do 

Banco Central, que utilizava como potencial de crescimento do PIB o índice de 

3,5% começava a elevar a taxa de juros gradativamente, e em dezembro de 

2004 fecha com a taxa de 17,75%a.a, mesmo assim o PIB cresce em 5,7%. O 

processo de aumento continua até atingir o teto de 19,75% em maio de 2005. 

Desta forma, em 2005, a economia desacelerou e fechou o ano com 3,2%, 

praticamente dentro do indicador do Banco Central do PIB potencial. 

(MERCADANTE, 2010). 

Esse período foi marcado pela expansão de crédito, decorrência da 

recuperação do crescimento econômico e a redução da taxa real de juros, 

abaixo das praticadas no final dos anos 90. Um fator importante para a busca 

de crédito pelas pessoas jurídicas foi a reforma da lei das falências, que 

simplificou a recuperação do crédito concedido para firmas com problemas de 

ordem financeira. Já por parte das pessoas física, o crédito consignado13 foi 

uma das principais inovações no setor creditício. O produto foi oferecido, pelas 

instituições financeiras e sindicatos, aos trabalhadores do setor privado e 

público, além dos aposentados e pensionistas e ocorreu um “boom” nessa 

modalidade. 
                                                                                                                                               
três e/ou R$ 33,00 por jovens entre 16 e 17 anos limitado em dois beneficiários. Em 

contrapartida, a família deve manter seus filhos na escola e se submeter ao acompanhamento 

nutricional e de saúde. 

13 Segunda a medida provisória nº 130/03, nada mais é do que o desconto em folha de 

pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações 
de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de 
arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. 
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O setor externo em 2004/2005 foi amplamente favorável à economia 

brasileira, as exportações cresciam robustamente e as importações apontavam 

para uma retomada constante do crescimento, mas longe de se equivaler às 

exportações. Com isso a balança comercial brasileira era amplamente 

superavitária, fechando o ano de 2005 com um saldo de US$ 44,7 bilhões. Isso 

se deve principalmente a três motivos: a taxa de câmbio média permaneceu 

acima da sua média histórica, a extensão do PIS e Confins às exportações 

mitigou o impacto do câmbio nas importações e, o mais importante, o 

crescimento ainda mais surpreendente da economia mundial que aumentou o 

volume e os preços internacionais das commodities (BARBOSA e SOUZA, 

2010). 

Em suma, o vigor do setor exportador brasileiro, o controle da inflação, a 

manutenção do rigor fiscal, a retomada do crescimento – balizadas pelo 

modelo econômico liberal-periférico – apresentou a retomada paulatinamente 

das linhas de financiamento externo. O saldo líquido de investimento 

estrangeiro direto aumentou de US$ 10,1 bilhões para US$ 15,1 bilhões em 

2005 e o do investimento estrangeiro em carteira passou de US$ 5,1 bilhões 

para US$ 6,7 bilhões no saldo líquido e o crédito comercial fornecido pelo resto 

do mundo saltou de US$ 1,4 bilhões para US$ 8,1 bilhões. Com essa equação 

de aumento no saldo em conta corrente e o financiamento externo, o país 

aumentou consideravelmente suas reservas internacionais e assim pode quitar 

sua dívida com o FMI no montante de US$ 23,3 bilhões (BANCO CENTRAL, 

2005). 

1.3.3. Anos 2006-2007: acumulação de reservas internacionais, 

investimento público e fim da CPMF. 

O ano de 2006 iniciou com grandes perspectivas para o Brasil, 

estabilidade e crescimento interno alinhado à forte expansão da economia 

mundial impulsionada pelos Estados Unidos e o crescimento dos países 

emergentes foi à receita para uma acentuada elevação do PIB.   
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O destaque foi o desempenho da Formação Bruta de Capital Fixo14 com 

um aumento de 8,7%, terceiro resultado anual positivo. Isto se deve, 

principalmente ao aumento da massa salarial, facilitação no crédito e o nível 

elevado de confiança dos consumidores, favorecendo as vendas de bens de 

consumo duráveis. 

As operações de crédito mantiveram a trajetória expansionista do ano 

anterior, a demanda por empréstimos por parte das famílias pelas modalidades 

de crédito pessoal e aquisição de bens duráveis refletia as boas condições de 

emprego e renda. Em relação à pessoa jurídica o empréstimo de média e 

pequena empresa cresceu bastante no mercado interno, utilizado 

principalmente para capital de giro, já as empresas de grande porte buscaram 

o financiamento e sua expansão, principalmente pelas emissões primárias de 

debêntures e ações. 

O superávit primário alcançou 3,88% do PIB, abaixo da meta de 4,25%, 

isso se deu devido a um dispositivo incluído na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, em que poderiam ser utilizados da conta do resultado primário 

em até 0,5% do PIB para a aplicação do Projeto Piloto de Investimento15. 

Mesmo assim a Dívida Líquida do Setor Público – DLSP – melhorou o seu 

perfil, continuando a trajetória de queda da relação dívida/PIB, assim como a 

dívida externa líquida também reduziu com o aumento do estoque das reservas 

internacionais.  

                                                 

14
 Acréscimos ao estoque de bens duráveis destinados ao uso das unidades produtivas, 

realizados em cada ano, visando ao aumento da capacidade produtiva do País. 

15
 O Projeto Piloto de Investimentos (PPI) foi lançado em 2005, com o objetivo principal de 

melhorar a qualidade e eficiência do gasto público, por meio de processo seletivo dos projetos, 

planejamento detalhado das ações, garantia do fluxo de recursos necessários ao seu 

andamento e monitoramento da execução física e financeira Os gastos referentes ao PPI 

podem ser abatidos da meta de Resultado Primário do Governo Federal, prerrogativa legal que 

está associada ao elevado retorno fiscal esperado com a efetiva implementação destes 

projetos. A despesa adicional, por sua vez, não traz maiores conseqüências para a dinâmica 

da dívida pública no curto prazo, face aos valores envolvidos. No médio prazo, a trajetória das 

contas públicas deverá ser aprimorada, na hipótese de materialização dos retornos fiscais 

previstos no processo de seleção do PPI. Ver http://www.tesouro.fazenda.gov.br/ppp/ppi.asp. 

 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/ppp/ppi.asp
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A taxa de juros continuou elevada, mesmo com tendência de queda, 

fechou o ano em 13,25%, comparativamente com o resto do mundo ainda era 

uma das mais elevadas do mundo, com isso a variação do PIB foi positiva em 

3,7% em relação ao ano anterior, dentro do PIB potencial de crescimento 

estipulado pelo Banco Central.  

A inflação ficou dentro da meta, com 3,14%, o salário mínimo foi 

reajustado para R$ 350,00, um aumento real de 14,1%, o governo federal 

retomou o processo de contratação por concurso público, aumentou os salários 

e iniciou o processo de substituição dos funcionários terceirizado por servidores 

públicos na área judiciária, isso resultou um incremento moderado no gasto 

com pessoal.  

O saldo comercial na balança de pagamentos foi positivo novamente, as 

exportações tiveram uma variação positiva de 16,2%, saltando de US$ 118,3 

bilhões para US$ 137,47 bilhões e as importações tiveram uma variação a 

mais, na ordem de 24,% de aumento, fechando o ano com US$ 91,4 bilhões. 

Esse saldo possibilitou um valor positivo na conta de transações correntes do 

país em US$ 13,53 bilhões (BANCO CENTRAL, 2006). 

Do ponto de vista do investimento público, por parte da União, iniciou um 

programa denominado de “tapa-buracos”, dentro do PPI, que tinha por 

finalidade melhorar as estradas federais. Esse programa emergencial 

representou um marco de mudança nas prioridades orçamentárias, 

estruturando o que mais pra frente seria o Programa de Aceleração do 

Crescimento (BARBOSA e SOUZA, 2010). 

O ano de 2007 foi muito favorável ao país, o crescimento da demanda 

apresentou desdobramentos favoráveis às condições do mercado de trabalho. 

As contratações no mercado formal seguiram em expansão e a taxa de 

desemprego encontrava-se nos menores patamares históricos, o que 

ocasionou sinais de escassez de mão-de-obra qualificada em diversos setores 

específicos da economia. 

As operações de crédito continuavam bastante estimuladas, uma vez que a 

trajetória declinante das taxas de juros e o alongamento do prazo ajudavam 
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bastante na contratação do serviço. Os destaques foram as operações 

destinadas para o financiamento das famílias, em especial para a aquisição de 

veículos, com participação crescente da modalidade de leasing. No segmento 

empresarial a busca foi para o financiamento de capital de giro e o 

investimento. 

A evolução dos níveis de consumo e investimento ajudaram a reduzir o 

superávit da balança comercial, isso ocorreu devido principalmente às 

importações de bens de capital, que tiveram reflexos positivos no médio prazo 

com a adequação da capacidade instalada da indústria e bens de consumo, e 

que no curto prazo buscou o equilíbrio entre a demanda e a oferta. A situação 

da balança comercial continuou muito favorável, as exportações aumentaram 

para US$ 160,65 bilhões, uma variação positiva de 16,6% frente ao ano 

anterior, já as importações saíram de US$ 91,4 bilhões e foram para US$ 

120,62 bilhões, um aumento de 32%.  

Isto resultou num saldo comercial de US$ 40,03 bilhões, muito bom 

ainda, mas que demonstrou uma tendência de queda, uma perda de 

competitividade da economia muito em decorrência da valorização do real.  

Esse saldo positivo na balança de pagamentos ajudou a manter a conta de 

transações correntes do país superavitária em US$ 1,46 bilhões, mas bem 

inferior ao resultado de 2006, demonstrando que o déficit da conta de serviços 

e renda foi muito alto (BANCO CENTRAL, 2007). 

O Banco Central para tentar evitar ainda mais a valorização do Real, 

muito decorrente do cenário internacional, com a entrada de divisas – tanto do 

ponto de vista das condições de investimento direto como de investimento em 

carteira, via juros alto – começou a iniciar um processo ainda mais agressivo 

de compra de dólares, fechando o ano com US$ 180,3 bilhões em reservas 

internacionais, uma aumento de 110,1% em relação ao fechamento de 2006. 

Outra justificativa do Banco Central foi se precaver de qualquer ataque 

especulativo contra a moeda brasileira, diminuindo ainda mais a 

vulnerabilidade externa conjuntural, devido principalmente à volatilidade 
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financeira internacional associada à crise no mercado de subprime16 que se 

apresentava no momento. 

A taxa de juros se manteve elevada frente aos padrões internacionais, 

mesmo com a manutenção da tendência de queda, fechou o ano em 11,25%, 

ainda assim a economia brasileira respondeu muito bem à queda, morosa mas 

constante da taxa de juros junto com as políticas expansionistas do governo, 

com isso a variação do PIB foi positiva em 5,4% em relação ao ano anterior. 

A inflação se manteve dentro da meta, com 4,46%, o salário mínimo foi 

reajustado para R$ 380,00, um aumento real de 6%. Ocorreu também a 

correção da tabela de imposto de renda sobre pessoas físicas, que desonerou 

a classe média. 

Neste mesmo ano, depois de uma grande disputa entre o governo e a 

oposição, a proposta de prorrogação da CPMF foi derrotada. O seu fim 

desencadeou mudanças importantes na economia, já que injetou 1,4% do PIB 

na renda disponível do setor privado, assim promoveu um grande estímulo ao 

crescimento da demanda agregada numa situação em que a economia não 

precisava de mais estímulos. Para compensar, o governo optou por elevar as 

alíquotas do Imposto de Operações Financeiras – IOF – e da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – a fim de recompor parte da perda com 

sua receita fiscal, e também evitar um aumento de juros por parte do Banco 

Central. 

A formação bruta de capital fixo atingiu 17,6% do PIB, um indício forte da 

retomada do investimento por parte do setor privado e do próprio governo. 

Desde 2005 o processo de crescimento é constante, um fato balizador foi o 

lançamento em janeiro de 2007 do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC 

                                                 
16

 Em sentido amplo, subprime (do inglês subprime loan ou subprime mortgage) é um crédito 
de risco, concedido a um tomador que não oferece garantias suficientes para se beneficiar da 
taxa de juros mais vantajosa (prime rate). Em sentido mais restrito, o termo é empregado para 
designar uma forma de crédito hipotecário (mortgage) para o setor imobiliário, surgida nos 
Estados Unidos e destinada a tomadores de empréstimos que representam maior risco. Esse 
crédito imobiliário tem como garantia a residência do tomador e muitas vezes era acoplado à 
emissão de cartões de crédito ou a aluguel de carros.  

Ver < http://www.econ.berkeley.edu/~eichengr/subprime_october07.pdf> 

http://www.econ.berkeley.edu/~eichengr/subprime_october07.pdf
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– que tinha como objetivo apoiar a formação de capital da parte do setor 

privado e concomitantemente aumentar o investimento público em infra-

estrutura. 

O programa era dividido em três grandes grupos: transporte e logística, 

energia e infra-estrutura social, ao custo de R$ 504,0 bilhões nos anos de 

2007-2010. Era a primeira vez desde o II PND17 que o país tinha um plano de 

desenvolvimento coordenado em detrimento dos planos de estabilização, uma 

vez que a economia já estava estabilizada. A partir de então o governo colocou 

a matéria de investimento como uma das pautas de ação do governo. 

(MERCADANTE, 2010). 

1.3.4. Anos 2008-2010: crise internacional, medidas anticíclicas e 

retomada do crescimento econômico. 

O início de 2008 se mostrava preocupante no cenário internacional, o 

desempenho favorável das economias emergentes e das potências passou a 

ser impactado pela estruturação da crise no mercado de subprime dos Estados 

Unidos. 

Mesmo diante deste cenário, o começo do ano foi bastante promissor 

para o país, os estímulos ocorridos no ano de 2007 estavam impactando 

diretamente na economia brasileira. O Banco Central, por sua vez, frente à 

possibilidade do não cumprimento da meta de inflação, elevou a taxa de juros 

de 11,25 %a.a para 13,75%a.a no final de 2008.  

A economia brasileira cresceu a taxas elevadas, sustentada pela 

expansão do investimento e do consumo nos três primeiros trimestres do ano. 

No último trimestre, devido à eclosão da crise internacional o PIB caiu 3,6%. 

Contudo, o crescimento dos trimestres anteriores foi tão grande que o PIB 

fechou o ano com um crescimento de 5,1%. 

                                                 
17

 II Plano Nacional de Desenvolvimento, também chamado II PND (1975 -1979), foi um 

plano econômico brasileiro, lançado no final de 1974. Foi instituído durante o governo do 

general Ernesto Geisel e tinha como finalidade estimular a produção de insumos básicos, bens 

de capital, alimentos e energia. 
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A demanda interna seguiu como carro chefe do processo de crescimento 

da atividade econômica com a melhora na condição de crédito e a continuidade 

da recuperação do emprego e da renda. O salário mínimo tem um crescimento 

real de 3,1%, chegando a R$ 415,00, a taxa de desemprego chega a 6,8% - 

menor patamar da série histórica iniciada em 2002. 

A formação bruta de capital fixo continuou no processo de expansão e 

atingiu seu melhor desempenho no governo Lula, com 19,11% do PIB. O PAC 

foi um instrumento bastante importante para essa elevação, principalmente na 

área da construção civil.  

A inflação medida no período foi de 5,9%, maior alta desde o início do 

governo, dois alimentos básicos contribuíram para tal aumento: o feijão e o 

leite, típica relação do choque de oferta, principalmente nos últimos meses do 

ano, e também, o fim da CPMF que adicionou pressão no crescimento da 

demanda agregada. O governo não atingiu o centro da meta que era de 4,5%, 

mas ficou dentro da margem de erro, que são de 2 p.p pra baixou ou pra cima 

(BANCO CENTRAL, 2008). 

Esse ano foi caracterizado pela crise do subprime18 norte-americano, 

considerada como a maior crise pós 1929, que atingia o centro do capitalismo 

mundial e maior consumidor do mundo, os Estados Unidos da América. 

O mercado financeiro mundial parou no dia 15 de setembro de 2008, 

com a quebra de um tradicional e centenário banco de investimento norte-

americano, o Lehman Brothers. A partir dai agravou-se ainda mais a restrição 

da liquidez e gerou uma enorme desconfiança frente ao sistema bancário 

mundial. Este foi o marco para a entrada do Brasil na crise, já que até aquele 

momento o país havia sido pouco atingido pelos seus efeitos. 

O impacto de cara foi a contração na oferta de crédito doméstico no final 

de 2008, além disso, iniciou uma grande redução nos preços internacionais das 

commodities e uma vultosa saída de capital por meio dos fluxos financeiros, o 

que ocasionou depreciação cambial. 

                                                 
18

 Para o entendimento da crise, ver EICHENGREEN, 2007. 
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O resultado da restrição de liquidez, queda da demanda internacional 

por produtos do Brasil, depreciação cambial e um cenário extremamente 

pessimista ocasionou a redução do consumo, queda do investimento e 

conseqüentemente queda no PIB por dois trimestres, entrando em recessão 

técnica. 

Nesse mesmo período, o presidente Lula em entrevista avisa que a crise 

no país seria uma “marolinha”, para que essa crise fosse uma “marolinha” o 

governo precisaria agir com rapidez. Para tal, as autoridades brasileiras 

adotaram medidas monetárias e anticíclicas com o objetivo que a crise não 

contaminasse o sistema financeiro brasileiro e que também recuperasse o nível 

da atividade econômica o quanto antes (BARBOSA e SOUZA, 2010). 

O conjunto de medidas do governo foi dividido em três grandes blocos: 

1) ações e programas iniciados antes da crise; 2) ações direcionadas para 

atuar na crise do tipo temporário e; 3) novas ações que se manteriam depois 

da crise.  

 As medidas do bloco 1 evitaram uma queda ainda maior da atividade 

econômica como o aumento no salário mínimo, aumento dos programas 

sociais, expansão dos investimentos públicos, as desonerações do PAC e o 

PDP19 e a reestruturação dos salários e efetivo do serviço público federal. 

 O aumento do salário mínimo mesmo em situação de crise foi mantido, 

com um aumento nominal de 12% programados para 2009, essa decisão 

aumentou a transferência de renda através da previdência social e do seguro 

desemprego. 

 O governo decidiu manter inalterada a programação das transferências 

de renda por meio dos programas sociais, mesmo no contexto de crise e queda 

da arrecadação foram mantidos os benefícios para as famílias mais pobres. 

                                                 
19

 Política de Desenvolvimento Produtivo é um conjunto de medidas que visam o fortalecimento 

da economia do país, tendo como base o setor secundário, ou seja, a indústria. Trata-se de um 
conjunto de intenções que deve alterar o patamar de produtividade da indústria brasileira e seu 
grau de competitividade, gerando reflexos para toda a sociedade política. Estruturam-se na 
confluência dos interesses públicos e privados, reservando ao primeiro a responsabilidade de 
facilitar os empreendimentos a partir de medidas de cunho tributário/fiscal, creditício, 
burocrático e regulatório, ver mais em: 
< http://www.dieese.org.br/notatecnica/notaTec67PoliticaDesenvolvimento.pdf>  

http://www.dieese.org.br/notatecnica/notaTec67PoliticaDesenvolvimento.pdf
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 O plano de investimento da União foi mantido como se não existisse a 

crise. Com a queda do investimento privado, o PAC foi uma arma anticíclica 

durante esse período, no qual esses investimentos atingiram 2,6%20 do PIB, 

responsável por 16% de todo o investimento do Brasil em 2009. 

 Em 2007 o governo intensificou medidas para desonerar o setor 

produtivo e estimular o investimento e o crescimento, por meio do PAC e do 

PDP. Essas iniciativas foram mantidas, o que possibilitou a manutenção da 

renda das empresas brasileiras num ano de restrição de crédito. 

 O acordo com os sindicatos dos servidores públicos foi mantido, e 

manteve-se o cronograma de reajustes salariais e contratações para o serviço 

público. 

 Em relação ao bloco 2, para combater a contração de crédito tanto em 

moeda estrangeira como em reais, o Banco Central utilizou parte das reservas 

internacionais para vender dólares no mercado a vista e oferecer linhas de 

financiamento de curto prazo para os exportadores. No campo doméstico, o 

Banco Central reduziu o compulsório e injetou 3,3% do PIB no sistema 

bancário no final de 2008, contudo os bancos, devido às incertezas, resistiram 

a emprestar e os utilizaram para comprar títulos da dívida pública, uma vez que 

a taxa de juros permaneceu alta. 

 Nesse período ocorreu, também, com o auxílio do Banco Central a 

aquisição, por parte dos grandes bancos, das carteiras e dos bancos menores, 

assim o Brasil passava a crise sem nenhum quebra bancária. 

 Para estimular a recuperação do crédito, já que a redução dos 

compulsórios não surtiu o efeito desejado, os bancos públicos começaram a 

atuar como emprestador de penúltima instância. A União liberou linha de 

crédito de 3,3% do PIB ao BNDES, no qual esse ofereceu linhas de crédito de 

curto prazo ao setor produtivo. Frente ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica 

Federal, o governo federal equalizou a taxa de juros, dessa forma os bancos 

ofereceram linhas de crédito, especialmente para capital de giro para setores 

                                                 
20

 Investimentos da União e Petrobras. 
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que muito sofreram com a falta de liquidez, tais como construção civil, 

agropecuária, produção de insumos básico e venda de bens de consumo 

duráveis. 

Os bancos públicos comerciais, por orientação do governo, aumentaram 

a concessão de crédito, reduziram seus spreads para ganhar maior espaço no 

mercado. O resultado foi uma elevação da oferta de crédito em 33%, enquanto 

bancos privados nacionais e internacionais cresceram 4% e 1,5%, 

respectivamente. 

Por outro lado, o Banco Central demorou a reduzir a taxa básica de 

juros, iniciou somente o corte a partir do começo do ano de 2009, cortou 5 p.p 

até chegar à menor taxa registrada na série histórica, atingindo 8,75% a.a. O 

reflexo da ação só seria sentida com maior intensidade em 2010. 

Do ponto de vista fiscal, o governo agiu com maior rapidez, implementou 

uma série de desonerações tributárias para não cair a demanda por bens de 

consumo. Os impactos dessas desonerações temporárias foram de 0,3% do 

PIB em 2009, entretanto minimizou um processo de queda do consumo. O IPI 

foi reduzido para o setor automotivo, que teve como objetivo evitar a 

acumulação do estoques nas fábricas e assim iniciar um processo de 

desemprego, além dessa medida, também foi reduzido temporariamente o 

imposto para o setor de bens de consumo duráveis, material de construção, 

bens de capital, motocicletas, móveis e alguns itens alimentícios. 

Para que os estados e municípios não adotassem políticas pró-cíclicas, 

o governo federal manteve o valor nominal de 2008 para 2009 do repasse das 

transferências constitucionais, uma vez que tais transferências têm como base 

a arrecadação federal que naquele momento estava em queda. E assegurou, 

também, os investimentos locais assumindo uma parcela maior – e em muitos 

casos a fundo perdido –  minimizando desta forma o dispêndio por parte dos 

estados e municípios da despesa por capital21. 
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  Ver Lei nº 4.320/64. 



26 
 

O tempo de vigência do seguro desemprego foi aumentado junto com 

seu valor, com o intuito de reduzir as perdas da renda dos trabalhadores nos 

setores mais impactados pela crise. Outra medida, que visou à manutenção do 

investimento privado, foi a equalização da taxa de juros para investimento em 

máquinas e equipamentos contratados em 2009. 

Neste ano de 2009 o governo alterou as metas fiscais estabelecidas, 

retirou a Petrobras do cálculo do resultado primário e o reduziu para 2,5% do 

PIB, além da elevação do abatimento da meta, que era de 0,5% do PIB e 

alterou-se para 0,94% do PIB para o investimento público. 

As ações do bloco 3 se constituíram basicamente em duas medidas: a 

revisão nas alíquotas de imposto de renda de pessoas físicas e o lançamento 

do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida direcionado à população 

desprovida de riquezas. 

Até 2008 as alíquotas do sistema de imposto de renda eram de 0%, 15% 

e 27,5%. O governo decide adicionar mais 02 alíquotas, desta forma o sistema 

ficou estruturado em 05 alíquotas: 0%,7,5%,15%,22% e 27,5%. A nova 

estrutura possibilitou uma redução de tributo, principalmente na classe média 

baixa assalariada. Essa medida possibilitou uma injeção de 0,2% do PIB na 

renda das famílias. 

Em relação ao novo programa habitacional Minha Casa, Minha Vida teve 

como meta inicial a construção de um milhão de moradias, o total de subsídio a 

ser concedido equivale a 1,2% do PIB ao longo de três anos. Destas um milhão 

de moradias, 400 mil são destinadas a famílias mais pobres com a cobrança de 

prestações simbólicas no período de cinco anos. Às outras 600 mil moradias o 

governo federal e o FGTS concederão subsídios na entrada e na taxa de juros. 

Essas medidas minimizaram o impacto da crise, o país sofreu pouco 

comparativamente com os Estados Unidos e os países da União Européia, mas 

mesmo assim o PIB teve variação negativa em 0,2% e com isso a formação 

bruta do capital fixo caiu para 16,73% do PIB (IPEA, 2010). 
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O superávit primário ajustado foi atendido com o percentual de 2,06 do 

PIB. A dívida líquida do setor público atingiu 42,8% do PIB, um aumento que 

não ocorria desde 2002, mas plenamente justificável pelas medidas anticíclicas 

adotada pelo governo. O contexto de crise ajudou a conter o avanço da 

inflação, que teve um aumento de 4,31%, ficando dentro da meta mesmo com 

os grandes estímulos à economia. 

Evidente, com a retração do comércio internacional, as exportações 

sofreriam uma grande queda e foi exatamente isto que aconteceu. Em 2008 o 

país exportou US$ 197,94 bilhões contra US$ 152,99 bilhões de 2009, uma 

queda em números absolutos de US$ 44,95 bilhões. As importações também 

retroagiram com a mesma intensidade, saiu de US$ 173,10 bilhões em 2008 

para US$ 127,64 bilhões. O reflexo da crise, o saldo de transações correntes 

do país foi novamente negativo fechando o ano negativo em US$ 24,33 

bilhões, mantendo o movimento estabelecido em 2008 (BANCO CENTRAL, 

2009). 

Após a ventania, vem à bonança diz o ditado e o ano de 2010 foi para o 

Brasil o ano da retomada do crescimento econômico de forma vigorosa. As 

ações anticíclicas aplicadas pelo governo começaram a dar resultados já no 

último trimestre de 2009.  

O nível de atividade econômica se manteve aquecido e o PIB fechou 

com uma alta de 7,5%  e a formação bruta de capital fixo atingiu 18,44% do 

PIB. A capacidade instalada das indústrias retomou a patamares anteriores da 

crise com 85 %. O nível de emprego aumento muito e chegou ao final do ano 

com mais de 2,5 milhões de novos empregos, segundo o CAGED. A meta da 

inflação de 4,5%, não foi atingida e o acumulado do ano foi de 5,91%. 

A demanda internacional por produtos brasileiros, no qual a pauta são as 

commodities, retomaram um crescimento a níveis próximos antes da crise. Na 

série anualizada desde novembro de 2009, as exportações atingiram US$ 

201,91 bilhões e as importações US$ 181,65 bilhões. O saldo nas transações 

corrente do país foi deficitário em US$ 47,51 bilhões.  
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É notada uma aproximação das importações com as exportações, um 

dos fatores para tal aproximação é a apreciação do câmbio. Essa apreciação é 

dada pela alta taxa de juros do Brasil – que neste ano aumentou 2 p.p e está 

em 10,75% – bastante acima da taxa média internacional e pela constante 

emissão de dólares por parte dos Estados Unidos, a fim estimular a economia 

americana que sofre ainda com a crise.  

O resultado primário foi superavitário em R$ 101,7 bilhões, o que 

representou 2,78%, acima da meta de 2,5% do PIB, já descontados os 

investimentos do PAC. 

Os resultados em 2010 foram favoráveis à economia brasileira, 

evidenciando a acertada ação do governo nas medidas anticíclicas. Entretanto, 

o câmbio valorizado, pela guerra cambial mundial, a perda da competitividade 

das exportações e o agravamento nas contas externas serão a temática a ser 

contornada em 2011. 
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CAPÍTULO 2 – POLÍTICA DE INVESTIMENTO: O PROGRAMA DE 

ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC. 

2.1 Apresentação 

A política de investimento da União foi depreciada ao máximo no 

primeiro governo Lula devido à política econômica seguir o tripé 

macroeconômico de ordem liberal: superávit primário, meta de inflação e 

câmbio flutuante.  

No que tange ao investimento todas as variáveis estão ligadas. O 

governo federal para atingir a meta do superávit fiscal corta gastos públicos, o 

Banco Central para controlar a inflação utiliza a taxa básica de juros, os juros 

elevados atraem os dólares dos investidores de fora do país, o que resulta 

essa equação?  

A resposta desta pergunta define a política de investimento do primeiro 

governo Lula, que se caracterizou pelo direcionamento de uma parcela 

significativa da riqueza nacional para o capital financeiro, com o aumento 

superávit primário de 3,75% para 4,25% do PIB.  Este compromisso ainda 

maior assumido para pagamento da dívida, não foram suficientes para pagar 

seus custos, uma vez que o principal da dívida não foi abatido, em decorrência 

das elevadas taxas de juros. E por fim, esses juros elevados também 

estimularamm o ingresso de investidores estrangeiros, que oferta a entrada 

maciça de dólares valorizando o Real e tirando competitividades das empresas 

brasileiras (PAULANI, 2008). 

O resultado foi o fraco desempenho da economia brasileira nesta área, a 

formação bruta do capital fixo no primeiro governo Lula atingiu a média de 

15,94% em relação ao PIB, abaixo da média da década de 80 – considerada a 

década perdida – com 18,55% do PIB. 

A flexibilização do modelo começa a ocorrer com a queda de Palocci do 

Ministério da Fazenda e o fim da hegemonia do pensamento único na 

economia. Ainda no primeiro governo Lula, no ano de 2006, foram elevados os 

gastos públicos e existiu uma queda significativa da taxa básica de juros, isso 
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possibilitou um aumento tímido da formação bruta de capital fixo para 16,43% 

do PIB. 

Em 2007, já no segundo mandato de Lula, a questão do investimento é 

colocada em pauta pelo governo. Em janeiro do presente ano, é anunciado um 

programa coordenador de investimento, denominado Programa de Aceleração 

do Crescimento – PAC. 

O PAC foi, também, um instrumento fundamental como medida 

anticíclica da crise mundial ocorrida em 2008 e que tem desdobramentos até 

hoje e é uma peça importante para a elevação da taxa de formação bruta de 

capital fixo no segundo governo Lula, com uma média nos quatro anos de 

17,97% do PIB. A taxa continua baixa, mas a crise foi fundamental para a 

queda dessa média (BARBOSA e SOUZA, 2010). 

2.2 Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 

No início do segundo governo Lula, com o intuito do estruturar e dar 

condições à economia de crescimento duradouro e sustentável é lançado o 

Programa de Aceleração do Crescimento sob a coordenação da Ministra da 

Casa Civil Dilma Rousseff. 

 O PAC, segundo o governo federal, estabelece um novo conceito de 

planejamento da economia, no qual organiza investimento de infra-estrutura 

com medidas institucionais e econômicas.  

Ele é mais que um programa de expansão do crescimento. Ele é um 
novo conceito de investimento em infra-estrutura que, aliado a 
medidas  econômicas, vai estimular os setores produtivos e, ao 
mesmo tempo, levar benefícios sociais para todas as regiões do 
país. (BRASIL, 2010) 

A coordenação é exercida por um comitê gestor – CGPAC – do qual são 

integrantes os ministros da Casa Civil, Fazenda e Planejamento e o grupo 

executivo – GEPAC – composto pela Subchefia de Articulação e 

Monitoramento (Casa Civil), Secretaria de Orçamento Federal e Secretaria de 

Planejamento e Investimentos Estratégicos (Planejamento), além da Secretaria 

Nacional do Tesouro (Fazenda). O grupo executivo estabelece as metas e 

acompanha a implementação do PAC. 
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O programa tem duas grandes áreas de foco e atuação: I – investimento 

em infra-estrutura para o desenvolvimento econômico e social e; II – medidas 

institucionais e econômicas. 

2.2.1. Investimento em infra-estrutura para o desenvolvimento 

econômico e social 

O planejamento inicial do governo nos quatro anos – 2007 a 2010 – foi 

de um total de investimentos em infra-estrutura de R$ 503,9 bilhões, nas áreas 

de transporte, energia, saneamento, habitação e recursos hídricos, com o 

intuito de superar os gargalos da economia e estimular o aumento da 

produtividade e a diminuição das desigualdades regionais e sociais. 

Os investimentos foram organizados em três grupos:  

1. Infraestrutura Logística: construção e ampliação de rodovias, 

ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias, totalizando R$ 58,3 bilhões; 

2. Infraestrutura Energética: geração e transmissão de energia 

elétrica, produção, exploração e transporte de petróleo, gás natural e 

combustíveis renováveis, com investimentos na ordem de R$ 274,8 

bilhões; e 

3. Infraestrutura Social e Urbana: saneamento, habitação, metrôs, 

trens urbanos, universalização do programa Luz para Todos e 

recursos hídricos, com R$ 170,8 bilhões. 

De acordo com o governo federal, o programa é um instrumento de 

universalização dos benefícios econômicos e que visa estimular a eficiência 

produtiva da economia, no qual articulará parcerias entre o setor público e o 

setor privado. Para atingir os resultados com maior rapidez recuperará a infra-

estrutura que já existe, concluirá projetos em execução e adicionará novos 

projetos com potencial gerador de desenvolvimento econômico e social. 
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Mais que um plano de expansão do investimento, o PAC quer 
introduzir um novo conceito de investimento em infra-estrutura no 
Brasil. Um conceito que faz das obras de infra-estrutura um 
instrumento de universalização dos benefícios econômicos e sociais 
para todas as regiões do País. 

O PAC vai estimular, prioritariamente, a eficiência produtiva dos 
principais setores da economia, impulsionar a modernização 
tecnológica, acelerar o crescimento nas áreas já em expansão e 
ativar áreas deprimidas, aumentar a competitividade e integrar o 
Brasil com seus vizinhos e com o mundo. Seu objetivo é romper 
barreiras e superar limites. 

Um programa dessa magnitude só é possível por meio de parcerias 
entre o setor público e o investidor privado, somadas a uma 
articulação constante entre os entes federativos (estados e 
municípios). 

Em busca de resultados mais rápidos, o governo federal optou por 
recuperar a infra-estrutura existente, concluir projetos em 
andamento e buscar novos projetos com forte potencial para gerar 
desenvolvimento econômico e social - além de estimular, 
decididamente, a sinergia entre estes projetos. (BRASIL, 2010) 

A meta estipulada para esse período foi ambiciosa, o plano de 

investimento incluía a construção, adequação, a duplicação e recuperação, em 

quatro anos, de 45 mil quilômetros de estradas, 2.518 quilômetros de ferrovias, 

ampliação e melhoria de 12 portos e 20 aeroportos, geração de mais de 12.386 

MW de energia elétrica, construção de 13.826 quilômetros de linhas de 

transmissão, instalação de quatro novas unidades de refinos ou petroquímicas, 

construção de 4.526 quilômetros de gasodutos e instalação de 46 novas usinas 

de produção de biodiesel e de 77 usinas de etanol. 

Na área de habitação seriam aplicados R$ 106,3 bilhões entre 2007 e 

2010, em que iria beneficiar quatro milhões de famílias. Acesso a água e coleta 

de esgoto para 22,5 milhões de domicílios, infra-estrutura hídrica para 23,8 

milhões de pessoas, e a garantia da ampliação e a conclusão de metrôs em 

quatro cidades. 

2.2.2. Medidas institucionais e econômicas 

O programa articula a ação do setor público com a iniciativa privada. O 

governo adotou uma série de medidas para viabilizar a participação integrada 

entre os setores. O plano, com o intuito de aproveitar o bom momento 

econômico que o país passava, contempla a desoneração de tributos, estímulo 

ao crédito e consistência fiscal, visando assim, possibilitar um bom ambiente de 
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investimento. Para tal, dentro do pacote de medidas institucionais e 

econômicas existem quatro grandes pacotes: Estimulo ao Crédito e ao 

Financiamento; Melhoria do Ambiente de Investimento, Desoneração e 

Administração Tributária e Consistência Fiscal. 

2.2.2.1. Estimulo ao Crédito e ao Financiamento 

Um dos principais instrumentos de viabilização do crescimento de uma 

econômica capitalista é a concessão de créditos e medidas de financiamento a 

longo prazo. A Caixa Econômica Federal – CEF – e o BNDES são os principais 

meios do governo para viabilizar essa política. 

As medidas adotadas foram a concessão por parte da União à CEF de 

R$ 5,2 bilhões, por meio do enquadramento dessa operação como instrumento 

híbrido de capital e dívida22, para financiamento de saneamento básico e 

habitação popular focados principalmente para os estados e municípios. 

Seguindo a linha de financiamento da área de saneamento e habitação popular 

foi ampliada em R$ 6 bilhões a contratação de operações de crédito do setor 

público e a ampliação em R$ 1 bilhão do limite de crédito para a habitação, 

especialmente para oferecer acesso à moradia adequada à população em 

situação de vulnerabilidade social e com rendimento familiar mensal de até três 

salários mínimos. 

O governo criou, também, um novo fundo para financiar obras de infra-

estrutura em setores estratégicos da economia do País. Inicialmente, o Fundo 

de Investimento em infra-estrutura com recursos do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço – FI-FGTS – teria R$ 5 bilhões para investir em energia, 

rodovia, ferrovia, porto e saneamento. Esse valor poderia chegar a R$ 17 

bilhões nos próximos anos. 

O FI-FGTS só pode financiar no máximo 30% de cada empreendimento, 

que deve ser analisado pela CEF e BNDES. Os gestores do fundo são 

                                                 
22

 São instrumentos híbridos de capital e dívida aqueles que possibilitam às empresas a 

captação de recursos mediante a emissão de uma dívida caracterizada como opção sobre o 

valor futuro do patrimônio, com o principal atrativo de ser menos oneroso para a instituição 

financeira do que a subscrição de novas ações. Ver GOMES e NIYAMA, 2000, p.155. 
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fiscalizados pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários e os 

recursos sairão do patrimônio líquido do FGTS. 

O Fundo de Arrendamento Residencial23 – FAR – terá elevada a sua 

liquidez e assim poderá permitir a antecipação da opção de compra dos 

arrendatários ou a venda direta dos imóveis do FAR.  

Houve também a redução continuada da TJLP, além da redução do 

spread do BNDES para o financiamento de projetos em infra-estrutura, com a 

finalidade de redução dos custos financeiros dos investimentos de longo prazo. 

2.2.2.2. Melhoria do Ambiente de Investimento 

Para ocorrer o aumento do investimento é necessário criar um bom 

ambiental para tal, alçando este objetivo, o programa inclui medidas com o foco 

para agilizar e facilitar a implantação dos investimentos, buscando aperfeiçoar 

o marco regulatório e a reestruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência, além de incentivos ao desenvolvimento regional.   

Foram planejadas sete medidas para melhorar o ambiente do 

investimento.  

A regulação do artigo 23 da Constituição Federal, cujo objetivo é buscar 

uma maior eficiência na atuação do poder público referente principalmente à 

proteção do meio ambiente, reduzindo os questionamentos judiciais sobre as 

competências de cada ente federativo. 

Outra medida é de se estabelecer o marco regulatório das Agências 

Reguladoras, com o intuito de disciplinar a gestão, a organização e o seu 

controle social, além de definir o padrão de interação entre as agências com os 

órgãos de defesa da concorrência.  

                                                 
23

  É um fundo composto por recursos provenientes do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço); FAS (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social); FINSOCIAL (Fundo de 
Investimento Social); FDS (Fundo de Desenvolvimento Social) e PROTECH (Programa de 
Difusão Tecnológica para Construção de Habitação de Baixo Custo) com o intuito de financiar 
o Programa de Arrendamento Residencial – PAR – sob gestão da CEF. Ver BONATES, 2008. 
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A implementação da Lei do Gás Natural, que visa corrigir uma lacuna na 

legislação que reserva espaço secundário à regulação do gás, estabelecendo 

diretrizes para o acesso aos gasodutos de transporte e a fixação das tarifas 

desse serviço, e também busca introduzir um regime de concessão para a 

construção e a operação dos gasodutos. 

A Reestruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência em 

que visa racionalizar seu desenho institucional e centraliza sua competência na 

Secretaria de Acompanhamento Econômico, do Ministério da Fazenda. Seu 

objetivo será o combate das ações anti-competitivas e fará análises prévias de 

fusões e aquisições e rito simplificado para a análise de operações de impacto 

concorrencial reduzido. 

A iniciativa da aprovação do Marco Regulatório para o setor do 

saneamento, com a finalidade de garantir segurança jurídica, identificando as 

responsabilidades de todos os agentes envolvidos e assim incentivar a 

eficiência das empresas prestadoras. 

O fim do monopólio no mercado de resseguros e a criação de regras 

para a atuação no mercado. 

E, por fim, a recriação da SUDAM e SUDENE, vinculadas ao Ministério 

da Integração Nacional, as quais incentivarão novos investimentos nas regiões 

Norte e Nordeste e no Norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

2.2.2.3. Desoneração e Administração Tributária 

Outro instrumento utilizado pelo governo para fomentar a ação do setor 

privado e melhorar a dinamização tributária do país, a fim de potencializar o 

programa, foi a desoneração tributária em setores estratégicos e a organização 

de sua administração de tributos. Foram planejadas diversas medidas nesse 

sentido que serão apresentadas a seguir. 

1) Recuperação acelerada dos créditos do PIS e COFINS em 

edificações: redução de 24 meses do prazo de apropriação dos 

créditos sobre edificações incorporadas ao ativo imobilizado, dando a 
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estas o mesmo tratamento dispensado a máquinas e equipamentos. 

Impacto de renúncia fiscal de R$ 1,15 bilhão no primeiro ano e de R$ 

2,3 bilhões no segundo, nos anos seguintes é decrescente a 

renúncia. 

2) Desoneração de obras de infra-estrutura: no caso de insumos e 

serviços vinculados a novos projetos nos setores de transportes, 

portos, energia e saneamento será suspensa a exigibilidade de PIS e 

COFINS nos casos de obras de construção civil. 

3) Desoneração dos fundos de investimento em infra-estrutura: os 

rendimentos do fundo serão isentos de imposto de renda na fonte e 

na declaração da pessoa física, depois de passados cinco anos de 

aquisição da cota. 

4) Programa de incentivos ao setor da TV digital (PATVD): mesmos 

incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus para empresas de 

pesquisa, desenvolvimento e produção de equipamentos aplicados 

na TV digital, com exceção dos conversores digitais. Além da 

alíquota zero do IPI, PIS, COFINS e CIDE incidentes nas vendas dos 

equipamentos como também para aquisição de bens de capital e 

aquisição de tecnologia e softwares.  

5) Programa de incentivos ao setor de semicondutores (PADIS): É um 

programa de incentivo à pesquisa e desenvolvimento e produção de 

bens de microeletrônica (semicondutores), no qual a empresa que 

aderir terá benefícios como a isenção de IRPJ e alíquota zero do IPI, 

PIS, COFINS e da CIDE incidente sobre as vendas de 

semicondutores e displays como também para aquisição de bens de 

capital e aquisição de tecnologia e softwares. 

6) Ampliação do benefício tributário para microcomputadores: renúncia 

fiscal estimada em R$ 200 milhões com a redução da alíquota pra 

zero do PIS e COFINS para microcomputadores e notebooks com 

preço de venda até R$ 4 mil. 

7) Desoneração das compras de perfis de aço: renúncia fiscal estimada 

de R$ 60 milhões com a redução de 5% para zero da alíquota do IPI 

incidente sobre perfis de aço. 
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8) Lei geral das micro e pequenas empresas: as principais medidas da 

lei são a unificação da cobrança dos tributos federais, estaduais e 

municipais; redução da parcela federal; ampliação de empresas 

beneficiadas pela tributação simplificada; encurtamento do tempo de 

abertura e fechamento da empresa e a criação de regime para 

favorecer na venda de serviços ou produtos para o governo.  

9) Reajuste da tabela de imposto de renda de pessoa física: reajuste 

anual de 4,5% no período de 2007-2010 das faixas de rendimento e 

aumento na mesma proporção dos limites das deduções com 

educação e dependentes.  

10) Prorrogação da depreciação acelerada: prorrogação para contabilizar 

fiscalmente, por mais dois anos, a depreciação de novos 

investimentos na metade do prazo normal, desta forma reduzindo a 

CSLL das empresas. 

11) Prorrogação da cumulatividade do PIS e da COFINS na construção 

civil: prorrogação até o final de 2008 o prazo de permanência da 

construção civil do regime de cumulatividade, o valor de renúncia 

estimada é de R$ 600 milhões. 

12) Aumento do prazo de recolhimento de contribuições (previdência, 

PIS e COFINS): os prazos de recolhimentos foram alterados do dia 2 

para o dia 10 da COFINS e do dia 15 para o dia 20 do PIS, com a 

finalidade de melhorar o fluxo de caixa das empresas. 

13) Criação da Receita Federal do Brasil: Visa à unificação da estrutura 

de arrecadação federal, com o intuito de reduzir a burocracia, 

utilização racional dos recursos materiais e humano, e assim 

reduzindo custos operacionais, simplificação dos processos, melhoria 

no atendimento ao contribuinte e aperfeiçoar os mecanismos de 

arrecadação e cobrança de tributos e contribuições. 

14) Reforma tributária: trazer a discussão com os governadores, 

prefeitos, sociedade civil com a finalidade de aprimorar o sistema 

tributário nacional e buscar a unificação dos tributos indiretos 

vinculados aos entes da federação em um imposto de valor agregado 

– IVA. 



38 
 

15) Medida de aperfeiçoamento do sistema tributário: com o objetivo de 

integrar a ação dos fiscos federal, estadual e municipal serão 

implementados um sistema público de escrituração digital e nota 

fiscal eletrônica complementar no período de dois anos. 

2.2.2.4. Consistência Fiscal 

Muitos dos problemas de planos de desenvolvimento no Brasil que não 

deram certo estão relacionadas a suas fontes de financiamento e sua 

consistência fiscal. Para o sucesso do programa, o governo estipulou metas e 

medidas fiscais de longo prazo, com o intuito de manter o crescimento 

constante e sustentável e desta forma atingir seus objetivos. 

Todas as ações e medidas incluídas no PAC foram definidas de 
modo a compatibilizar a aplicação dos recursos com a manutenção 
da responsabilidade fiscal e a continuidade da redução gradual da 
relação dívida do setor público/PIB nos próximos anos. A 
aceleração do crescimento proporcionada pelo aumento do 
investimento, juntamente com a redução da taxa básica de juros 
projetada para os próximos anos, possibilitará diminuir a relação 
dívida do setor público/PIB para aproximadamente 40% até 2010. O 
déficit nominal do setor público também continuará a cair, em 
direção ao resultado nominal zero. 

Para estimular o crescimento e o investimento privado, haverá uma 
redução da carga tributária no montante de aproximadamente R$ 
6,6 bilhões em 2007, beneficiando os setores industriais de bens de 
capital, edificação de infra-estrutura e construção civil. 

O aumento do investimento público incluído no PAC será 
assegurado pela elevação da dotação orçamentária do Projeto 
Piloto de Investimento (PPI) – que subirá dos 0,15% do PIB 
estabelecidos em 2006 para 0,5% do PIB, por ano, durante o 
período de 2007-2010. O aumento do PPI e a contenção do 
crescimento do gasto corrente garantem a consistência fiscal do 
PAC neste e nos próximos anos (BRASIL, 2010). 

As medidas balizadoras para o cenário de consistência fiscal planejada 

pelo governo foram estruturadas em oito ações. 

O controle da expansão de despesa com pessoal da União, o qual limita 

o crescimento anual desta despesa, incluindo os inativos, ao índice do IPCA e 

o acréscimo de um fator real de 1,5% a.a por 10 anos, com o intuito de reduzir 

gradualmente a despesa em relação ao PIB no decorrer dos anos. 
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Estabelecimento de uma política de longo prazo da valorização do 

salário mínimo, com os reajustes iguais ao índice nacional de preços ao 

consumidor – INPC – mais as taxas de crescimento real do PIB com dois anos 

de defasagem, com a manutenção prevista desse sistema até 2023. 

Criação de um Fórum Nacional de Previdência Social, com a promoção 

de debates entre representante dos trabalhadores, aposentados e 

pensionistas, empregadores e do governo federal, a fim de debater propostas 

de melhoria do modelo previdenciário. 

Implementação do regime de previdência complementar do servidor 

público federal, seguindo as diretrizes do governo já iniciadas pela Emenda 

Constitucional nº 41/2003, e no médio prazo reduzir das despesas das 

aposentadorias e das pensões. 

Iniciativa na melhoria da gestão da previdência social, por meio do 

projeto de Lei nº 261/2005, que visa estabelecer multa para a falta de 

comunicação ou informação incorreta de óbitos sujeita aos titulares dos 

cartórios, determinação das empresas do envio dos dados do trabalhador que 

pretende contratar, passível de multa e limitação do auxílio-doença à média 

dos 12 últimos salários de contribuição. Ações que têm por objetivo reduzir a 

fraude e diminuir a despesa com auxílio-doença. 

Reestruturar o processo licitatório com a finalidade de reduzir o valor 

contratado e o tempo gasto na contratação. Para isso as medidas são a 

utilização de meios eletrônicos em todas as modalidades da licitação, inversão 

das fases licitatórias, criação do cadastro nacional de registro de preços, incluir 

fase saneadora, diminuir os prazos e as fases recursais, ferramentas 

tecnológicas para verificar habilitação e substituição do diário oficial por 

publicação via internet. 

Criação da CGPAR – Comissão Interministerial de Governança 

Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – com a 

finalidade de estimular modernas práticas de governança corporativa e garantir 

mais transparência no relacionamento com as empresas estatais. 
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E, por fim, a liquidação da Rede Ferroviária Federal – RFFSA – e da 

Companhia de Navegação do São Francisco – FRANAVE – com o objetivo de 

racionalizar a administração das empresas estatais e reduzir os gastos 

públicos. 

2.2.2.5. Medida de gestão 

As ações e as obras do PAC são acompanhadas por uma estrutura 

montada pelo governo composta de diversas funções e níveis. Sua gestão é 

montada em cima do método PES – Planejamento Estratégico Situacional24 – 

elaborado pelo economista chileno Carlos Matus, em que são criadas salas de 

situação temática. Nesses comitês e salas temáticas, o cronograma é 

acompanhado, e atenção dada em especial para as ações que têm possível 

risco de atraso. 

Quando um entrave é apontado nestas salas, o Grupo Executivo – 

GEPAC – entra em ação e atua nos obstáculos de média dificuldade. Acima 

deste nível está o Comitê Gestor – CGPAC – que atua nos problemas de maior 

complexidade e a instância máxima de deliberação do PAC é o Presidente. 

Figura 01: Estrutura de gestão do PAC 

 

                                                 
24

 Para maior aprofundamento do PES, ver em HUERTAS, 1997. 
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Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 2º balanço/2007. Elaboração Própria. 

O acompanhamento das ações do programa age de forma matricial, com 

a estruturação das salas de situação para monitoramento dos projetos 

estratégicos. 

Figura 02: Ação matricial do PAC 

 

Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 2º balanço/2007. 

Os relatórios gerenciais do PAC se utilizam do método do semáforo, em 

que por meio de carimbos nas cores verde, amarelo e vermelho indicam a 

posição situacional de determinado projeto, assim os gestores podem se 

antecipar, identificar e tomar as medidas necessárias para solucionar. 

Figura 03: Critério de avaliação do PAC 
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Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 2º balanço/2007. 

Outras medidas tomadas para agilizar a execução do programa foi a 

criação do Grupo Especial da Advocacia Geral da União para acompanhar os 

processos judiciais relacionados ao PAC, além da medida provisória n° 

387/2007 que torna mais rápida as transferências de recursos para os estados 

e municípios. 

2.2.3. Planejamento x Execução 

2.2.3.1. Planejamento 

O Programa de Aceleração do Crescimento foi planejado com um gasto 

inicial de R$ 503,9 bilhões em 1.646 ações compostas de 734 estudos e 

projetos e 912 obras dos quais o governo federal monitora, contudo devido a 

algumas novas obras e redimensionamento dos custos, o valor foi aumentado 

para R$ 656,5 bilhões e as ações monitoradas aumentaram para 2.483. Isto 

representou uma variação positiva de 30,28% e 50,85% respectivamente. 

Destes R$ 656,5 bilhões planejados entre 2007 e 2010 os eixos de 

infraestrutura social e urbana e infraestrutura energética foram priorizados pela 

União com 46,35% - R$ 304,28 bilhões - e 41,22% - R$ 270,63 bilhões - 

respectivamente do montante total, o eixo de infraestrutura logística 

representou somente 12,43% - R$ 81,58 bilhões.  

É nítida a ação do governo federal em priorizar estes dois eixos. A 

questão energética é ponto consensual para a manutenção e condição de 

crescimento constante da economia e a infraestrutura social e urbana é uma 

resposta rápida e imediata para a oferta de emprego para uma mão de obra 

pouco especializada, principalmente no setor de habitação popular, além da 

pressão política dos estados e municípios pelos recursos do PAC.  

Cabe, também, destacar que tanto na questão energética quanto na 

infraestrutura social e urbana as fontes de recursos significativas não advêm do 

orçamento fiscal da União e sim do setor privado, com o apoio do BNDES, ou 

das empresas estatais.  
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Do ponto de vista do planejamento regional, a região Sudeste 

concentrou o maior volume de investimentos exclusivos25 com R$ 326,81 

bilhões, seguidos pela região Nordeste com R$ 114,56 bilhões, região Sul com 

R$ 71,75 bilhões, região Centro-Oeste com R$ 44,76 bilhões e por fim a região 

Norte com R$ 43, 26 bilhões. Estes valores totalizam o montante de R$ 601,15 

bilhões, os R$ 55,35 bilhões restantes se referem os projetos de caráter 

regional. O gráfico 01 demonstra a proporção dos montantes por região. 

Gráfico 01: Planejamento do PAC por região 

 
Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

Em um primeiro momento, ao analisar os números absolutos de maneira 

fria é possível apontar que o PAC, em sua gênese, não é um programa 

distributivo, afinal a região mais rica do país – Sudeste – foi contemplada com o 

maior valor dentre todas as região, inclusive totalizando mais da metade dos 

investimentos planejados.  

A tabela a seguir apresenta um dado mais refinado, demonstrando a 

composição do montante de recurso planejados para o PAC e o total do PIB26 

                                                 
25

 Os recursos do PAC estão divididos, segundo método do governo federal, em exclusivo, que 

se referem investimentos diretamente no estado e os regionais que são aqueles que recursos 

aplicados em mais de um estado num único projeto. Exemplos de investimento regional são as 

obras de linhas de transmissão, transposição do Rio  São Francisco, as ferrovias 

transnordestina e Norte-sul.  

26
  O ano de referência do PIB é o ano de 2008 disponível no site do IBGE – www.ibge.gov.br 
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de cada estado. Os dados apontam para um planejamento do programa um 

pouco mais distribuidor do que concentrador. 

Tabela 01: Comparativo entre o PAC e o PIB por estado 

Estado 
Posição 

PAC R$ % PIB R$ % 

 São Paulo 1 150.091.100.000 25,0% 1 1.003.016.000.000 33,1% 

 Rio de Janeiro 2 113.621.800.000 18,9% 2 343.182.000.000 11,3% 

 Minas Gerais 3 37.357.000.000 6,2% 3 282.522.000.000 9,3% 

 Bahia 4 33.319.600.000 5,5% 7 121.508.000.000 4,0% 

 Rio Grande do Sul 5 31.649.100.000 5,3% 4 199.499.000.000 6,6% 

 Pernambuco 6 26.739.000.000 4,4% 10 70.441.000.000 2,3% 

 Espírito Santo 7 25.741.600.000 4,3% 11 69.870.000.000 2,3% 

 Paraná 8 24.257.400.000 4,0% 5 179.270.000.000 5,9% 

 Goiás 9 18.497.200.000 3,1% 9 75.275.000.000 2,5% 

 Ceará 10 16.668.000.000 2,8% 12 60.099.000.000 2,0% 

 Santa Catarina 11 15.849.500.000 2,6% 6 123.283.000.000 4,1% 

 Rondônia 12 14.677.100.000 2,4% 22 17.888.000.000 0,6% 

 Amazonas 13 10.230.300.000 1,7% 15 46.823.000.000 1,5% 

 Distrito Federal 14 9.680.100.000 1,6% 8 117.572.000.000 3,9% 

 Pará 15 9.677.700.000 1,6% 13 58.519.000.000 1,9% 

 Mato Grosso 16 9.297.500.000 1,5% 14 53.023.000.000 1,7% 

 Rio Grande do 
Norte 

17 8.963.100.000 1,5% 19 25.481.000.000 0,8% 

 Maranhão 18 8.738.900.000 1,5% 16 38.487.000.000 1,3% 

 Mato Grosso do Sul 19 7.288.600.000 1,2% 17 33.145.000.000 1,1% 

 Sergipe 20 7.181.300.000 1,2% 20 19.552.000.000 0,6% 

 Paraíba 21 5.238.800.000 0,9% 18 25.697.000.000 0,8% 

 Tocantins 22 4.977.900.000 0,8% 24 13.091.000.000 0,4% 

 Alagoas 23 4.149.400.000 0,7% 21 19.477.000.000 0,6% 

 Piauí 24 3.566.200.000 0,6% 23 16.761.000.000 0,6% 

 Acre 25 1.903.500.000 0,3% 26 6.730.000.000 0,2% 

 Roraima 26 998.000.000 0,2% 27 4.889.000.000 0,2% 

 Amapá 27 794.500.000 0,1% 25 6.765.000.000 0,2% 

Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010 e IBGE 2008. Elaboração 
Própria. 

É observada na tabela 01, que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro 

e Minas Gerais representam juntos mais de 53% do PIB nacional e são 

contemplados com R$ 301,7 bilhões, o que representa 50,1% do total dos 

investimentos exclusivos do PAC.  

Esse volume altamente expressivo é dado principalmente pelos eixos de 

infraestrutura social e urbana e infraestrutura energética, resultado da grande 

concentração populacional neste região, uma vez que vivem mais de 80 
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milhões de habitantes, 42,13% da população brasileira segundo o CENSO 

2010 e dos grandes investimentos feito pela Petrobras na exploração do 

petróleo, adequação da malha de dutos e modernização das refinarias da 

região.  

O destaque positivo nesta análise é o estado de Rondônia, em que é o 

12° estado com maior planejamento de aplicação de recursos e ocupa a 22° 

colocação no ranking do PIB estado. E os estados como Santa Catarina e o 

próprio Distrito Federal têm uma relação inversa, onde ocupam a 6º e a 8° 

colocação em relação ao PIB e frente ao PAC estão em 11º e 14º 

respectivamente.  

O gráfico 02 apresenta a distribuição planejada do investimento 

exclusivo por eixo nas cinco regiões brasileiras, e demonstra outra análise 

sobre o caráter distributivo do PAC. 

Gráfico 02: Planejamento do PAC por eixo e região 

 
Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

É visível no gráfico que parte significativa dos investimentos exclusivos 

foram planejados na região Sudeste, como também é visível que o Nordeste 

tem papel importante dentro do programa, no qual demonstra inicialmente que 

o governo buscava desenvolver com maior intensidade uma das regiões mais 

carentes do país. Contudo, o gráfico aponta também a falta de prioridade nas 
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regiões do Centro-Oeste e Norte. Nota-se que nas regiões Nordeste, Norte e 

Centro-Oeste o eixo de logística se destaca frente aos demais eixos. 

Ao analisar o programa pelo foco do PAC per capita, conforme gráfico 

03, é possível diagnosticar que três estados – Rondônia, Espírito Santo e Rio 

de Janeiro - estão muito acima da média nacional que é de R$ 3.151,82 

enquanto treze estados estão mais de 10% abaixo.  

Dentro os estados que estão abaixo desta média encontra-se desde 

Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, estados ricos, como também Piauí, 

Maranhão e Alagoas, estados pobres da federação. 

Gráfico 03: PAC per capita nos estados 

 
Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

Por esse gráfico é possível verificar o impacto do planejamento da 

aplicação dos recursos em infraestrutura energética no PAC per capita. Esses 

estados estão muito acima da média, pois detém os principais investimentos 

nesta área. É o caso das hidroelétricas de Santo Antônio e Jirau em Rondônia 

e a prospecção de poços nos campos de petróleo do litoral do Rio de Janeiro e 

do Espírito Santo. 

Talvez a análise mais significativa e comprobatória da intenção do 

governo federal utilizar o PAC como um instrumento de distribuição de renda, 

por meio de investimentos em regiões com menos recursos pode ser melhor 

analisado pela tabela a seguir.  
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Tabela 02: Relação entre PAC e PIB por estados 

Posição Estado PIB PAC PAC/PIB 
PAC/PIB 

- ano 

1  Rondônia 17.888.000.000  14.987.118.549  83,8% 20,9% 

2  Tocantins 13.091.000.000  7.841.733.423  59,9% 15,0% 

3  Espírito Santo 69.870.000.000  30.248.775.981  43,3% 10,8% 

4  Pernambuco 70.441.000.000  29.728.227.814  42,2% 10,6% 

5 
 Rio Grande do 
Norte 25.481.000.000  10.638.020.137  41,7% 10,4% 

6  Sergipe 19.552.000.000  7.966.944.925  40,7% 10,2% 

7  Rio de Janeiro 343.182.000.000  118.908.558.360  34,6% 8,7% 

8  Alagoas 19.477.000.000  6.234.697.814  32,0% 8,0% 

9  Ceará 60.099.000.000  19.044.736.186  31,7% 7,9% 

10  Bahia 121.508.000.000  36.566.420.604  30,1% 7,5% 

11  Piauí 16.761.000.000  4.929.662.278  29,4% 7,4% 

12  Acre 6.730.000.000  1.964.692.463  29,2% 7,3% 

13  Maranhão 38.487.000.000  10.853.507.390  28,2% 7,1% 

14  Goiás 75.275.000.000  20.606.355.460  27,4% 6,8% 

15  Paraíba 25.697.000.000  6.933.259.854  27,0% 6,7% 

16  Mato Grosso do Sul 33.145.000.000  7.518.889.525  22,7% 5,7% 

17  Amazonas 46.823.000.000  10.425.086.556  22,3% 5,6% 

18  Roraima 4.889.000.000  1.073.934.481  22,0% 5,5% 

19  Mato Grosso 53.023.000.000  9.643.326.826  18,2% 4,5% 

20  Pará 58.519.000.000  9.989.245.090  17,1% 4,3% 

21  Rio Grande do Sul 199.499.000.000  32.858.992.313  16,5% 4,1% 

22  Paraná 179.270.000.000  28.378.448.488  15,8% 4,0% 

23  São Paulo 1.003.016.000.000  156.824.189.975  15,6% 3,9% 

24  Santa Catarina 123.283.000.000  19.221.976.687  15,6% 3,9% 

25  Minas Gerais 282.522.000.000  42.201.323.334  14,9% 3,7% 

26  Amapá 6.765.000.000  879.899.032  13,0% 3,3% 

27  Distrito Federal 117.572.000.000  10.036.176.454  8,5% 2,1% 

Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010 e IBGE 2008. Elaboração 
Própria. 

 A tabela 02 é importante para entender o caráter distributivo do 

programa. Esta tabela procura analisar o impacto do planejamento do 

investimento na economia dos estados do Brasil. Observa-se que estados 

pobres da federação têm a maior relação de investimento com o PIB. Dos dez 

primeiros ranqueados, seis pertencem à região Nordeste, dois pertencem à 

região Norte e dois pertencem à região Sudeste. Sendo que o estado de 

Rondônia foi contemplado com o planejamento dos investimentos que totalizam 

mais de 80% do PIB. Já o estado de São Paulo, que, na análise anterior, era o 

estado que se destacava pelo volume de recursos agora está posicionado na 

23ª colocação.  

No curto prazo, o impacto destes investimentos na demanda agregada 

serão maiores nos estados que tiverem esta relação quantidade de 
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investimentos planejados com o PIB e no caso do PAC essa relação é maior 

nas regiões mais pobres do país.  

Os investimentos do âmbito regional, aqueles que perpassam em mais 

de um estado, no planejamento somam o montante de R$ 55,35 bilhões e 

estão divididos em: R$ 35,97 bilhões no eixo de infraestrutura energética, R$ 

15,63 bilhões na infraestrutura logística e por fim, R$ 3,74 bilhões na 

infraestrutura social e urbana. 

Os valores tanto do eixo da energia como do eixo da logística são muito 

maiores em relação ao de infraestrutura social e urbana, visto que estes eixos 

têm o perfil mais integrador.  

No eixo energético os maiores investimentos foram planejados pela 

Petrobras na implantação e integração da malha de gasodutos no país mais de 

R$ 14 bilhões, saindo do Rio Grande do Norte até São Paulo. Em seguida pela 

construção de seis usinas hidroelétricas situadas nas divisas dos estados de 

Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Rio de Janeiro e Minas Gerais que 

totalizaram R$ 7,29 bilhões e pelas linhas de transmissão com R$ 4,28 bilhões.  

Já no eixo da logística os maiores investimentos foram direcionados nas 

concessões de rodovias, totalizando R$ 12,20 bilhões e integram São Paulo-

Curitiba, Curitiba-Florianópolis e São Paulo-Belo Horizonte, seguidos pela 

ferrovia transnordestina, que integra os estados de Alagoas, Pernambuco, 

Piauí e o Ceará e a ferrovia norte-sul, que integra os estados do Pará, 

Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo, com R$ 2,16 bilhões e R$ 

688 milhões respectivamente. 

Por fim, no eixo de infraestrutura social e urbana a ação de integração 

do eixo é a transposição do Rio São Francisco, que atua nos estados de 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará e tiveram investimentos 

previstos na ordem de R$ 3,7 bilhões. 

Em relação às medidas institucionais, as ações de planejamento de 

implantação foram apresentadas no item 2.2.2. 
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2.2.3.2. Execução 

Após seu lançamento, resultado de um esforço consolidado, do plano 

nacional de logística de transporte, do plano decenal do setor estratégico de 

petróleo e gás natural e do programa de energias renováveis, o PAC enfrentou 

inicialmente algumas dificuldades para o deslanchamento do programa até 

2008. 

Apesar desse crescimento, o investimento da União ainda era baixo 
no final de 2008, o que evidencia outro problema revelado pelo PAC, 
qual seja: a baixa da capacidade de formulação e execução de 
investimento por parte do Estado brasileiro. Mais especificamente, 
após um longo período de baixo investimento público e forte 
contenção fiscal, a burocracia federal perdeu agilidade na execução 
de investimentos, o que por sua vez retardou a efetivação dos 
projetos do PAC (BARBOSA e SOUZA, 2010, p.29). 

Outro entrave da execução do cronograma das atividades do programa 

são os órgãos públicos que exercem papel de licenciamento ambiental27 e 

fiscalização de licitações, contratos e execução de obras28. 

Além disso, a estrutura de licenciamento, autorização e fiscalização 
dos investimentos públicos, por parte dos órgãos e agências 
competentes, também revelou-se ineficiente quando submetida ao 
aumento do investimento programado pelo PAC (BARBOSA e 
SOUZA, 2010, p.29). 

Corroborando com a afirmação acima, Souza e Neto (2010) apontam 

que tais procedimentos obrigatórios, principalmente de ordem legal e de 

gestão, acabaram tornando o processo mais moroso. 

Antes do início de qualquer obra, existe uma série de procedimentos 
obrigatórios que devem ser cumpridos. Deve haver a elaboração do 
projeto, a emissão da licença de instalação (licença ambiental), o 

                                                 
27

 O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais – IBAMA – é responsável pelos 

licenciamentos de grandes projetos de infra-estrutura que envolvam impactos em mais de um 

estado, intervenções em rios federais  e nas atividades do setor de petróleo e gás na 

plataforma continental. As secretarias estaduais de meio ambiente são as responsáveis pelo 

licenciamento correspondente ao âmbito do estado, que envolvam impactos em mais de um 

município e em rios estaduais. As secretarias municipais de meio ambiente atuam na esfera 

municipal. 

28
 Cabem ao Ministério Público e aos Tribunais de Conta, tanto federal quanto estadual, o 

controle externo. Diferentemente do IBAMA e das secretarias de meio ambiente, estes órgãos 

são independentes do poder executivo e por isso sofrem menos pressões no âmbito político 

para a execução das obras do PAC. 
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parecer favorável do Tribunal de Contas da União (TCU), e, 
finalmente, a licitação, que é a última etapa antes do primeiro 
desembolso.  Muitas vezes a empresa que perde a licitação recorre 
à justiça, o que implica em demorados trâmites judiciais. Além disso, 
o TCU e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) não possuem prazos, de maneira que 
suas decisões podem demorar um longo período (SOUZA e NETO, 
2010,p.18) 

Para poder se desvencilhar dos problemas de atravancamento foram 

criadas três frentes de articulação pelo governo: 1) articulação centralizada das 

ações interministeriais, visando coordenar os esforços de execução entre todos 

os agentes governamentais; 2) articulação e aprimoramento entre o setor 

público e o setor privado, no qual os principais objetivos foram as melhorias 

nos procedimentos licitatórios e aperfeiçoamento nos instrumentos financeiros, 

com financiamentos de longo prazo; e 3) articulação entre os entes federativos 

com o objetivo de articular estados e municípios, como captadores de recursos 

da União visando implementar obras na área de saneamento e habitação, visto 

que o governo federal não investe diretamente nesses temas (ROUSSEFF, 

2007). 

Outro ponto sensível e importante para acelerar o processo de execução 

foi a crise internacional que se iniciou em 2007 nos Estados Unidos e se 

alastrou nas grandes economias do mundo e que tem desdobramentos até 

hoje. Esta crise possibilitou ao governo executar e aumentar o próprio vulto do 

programa com uma maior legitimidade na sociedade, colocando em xeque os 

ideólogos do Estado não intervencionista. 

O governo federal adotou, desde o início do programa, a prática de 

apresentação dos resultados a cada quatro meses. Estes balanços, fruto da 

análise desta seção, foram os meios para analisar a evolução da execução das 

obras e medidas institucionais.  

Existem dois métodos de acompanhamento, que são amplamente 

publicizados. Um é o relatório quadrimestral de prestação de contas elaborado 

pelo governo e o outro é um balanço apresentado pela ONG Contas Abertas29.  

                                                 
29

 O Contas Abertas é uma entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, que reúne pessoas 

físicas e jurídicas, lideranças sociais, empresários, estudantes, jornalistas, bem como 
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O método da contas abertas só considera a obra em andamento a partir 

do momento do primeiro desembolso registrado no SIAFI30. Segundo Souza e 

Neto (2010) “trata-se de uma visão financista, que não leva em conta que, às 

vezes, o primeiro desembolso demora. Dessa forma, a ONG não considera 

todos os procedimentos preparatórios anteriores ao desembolso”. Além disso 

atribui mesmo peso para obras de diferentes magnitudes. A metodologia da 

Contas Abertas não distingue obras de pequeno e grande porte. 

Já o método elaborado pelo Ministério da Casa Civil faz essa distinção e 

o modo de avaliação do ritmo das obras do PAC é feito pelo valor dos 

investimentos executados. Esse critério possibilita que uma obra seja avaliada 

mesmo se não for concluída totalmente. Mediante isto, a análise seguirá o 

critério utilizado pela Casa Civil. 

O PAC teve como objetivo atingir até o final de 2010 o montante de R$ 

656,5 bilhões em investimentos. No final do governo Lula foram aplicados R$ 

619 bilhões, o que representou 94,1% da meta do programa. Destes R$ 619 

bilhões, o financiamento para a pessoa física correspondeu a R$ 216,9 bilhões, 

seguidos das estatais com R$ 202,8 bilhões, setor privado com R$ 128 bilhões, 

orçamento geral da União – OGU – com R$ 55 bilhões, estados e municípios 

com R$ 9,3 bilhões e por fim o financiamento ao setor público com R$ 7 bilhões 

O gráfico 04 apresenta a composição da execução dos segmentos que 

compõem o setor público e privado.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
quaisquer interessados em conhecer e contribuir para o aprimoramento do dispêndio público, 

notadamente quanto à qualidade, à prioridade e à legalidade. 

http://contasabertas.uol.com.br/WebSite/QuemSomos.aspx. 

30
 Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal é o sistema 

informatizado que integra os sistemas de programação financeira, execução orçamentária e 

controle interno do poder executivo. http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi/index.asp.  

http://contasabertas.uol.com.br/WebSite/QuemSomos.aspx
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi/index.asp
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Gráfico 04: Composição da execução financeira por setor

 
Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

 

A execução financeira mostra o peso significativo do financiamento à 

pessoa física, majoritariamente no setor de habitação que representou 35%. Os 

recursos do programa minha casa, minha vida31 não fazem parte do PAC e 

estão fora desta contabilização. As estatais, principalmente do setor de 

energia, foram responsáveis por 33% e o setor privado por 21% do PAC. A 

aplicação direta via orçamento fiscal, dos governos federais, estaduais e 

municipais foram de 11%, dos quais 9% da União. O papel do governo federal, 

por essa análise, é mais de um articulador do que um tocador de obra, 

utilizando de instrumentos poderosos para a viabilização desta execução, como 

o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, Petrobras e a 

Eletronorte.  

No eixo de logística exclusiva existem 06 áreas: aeroporto, ferrovia, 

rodovia, hidrovia, porto e marinha mercante, com gastos planejados da ordem 

de R$ 65.953,24 bilhões, dos quais 37,49% no Sudeste, 24,50% no Nordeste, 

13,62% no Sul, 13,14% no Norte e 11,26% na região Centro-Oeste.  

                                                 
31

 O objetivo do Programa é a produção de unidades habitacionais, que depois de concluídas 
são vendidas sem arrendamento prévio, às famílias que possuem renda familiar mensal até 
R$1.395,00.  

 

1% 1%

9%

21%

33%

35%

Financiamento ao setor público Estados e municípios

União Setor Privado

Estatal Financiamento a pessoa física
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As obras exclusivas apontam para um alto índice de ações concluídas, o 

gráfico 05 a seguir corresponde à composição das regiões entre os indicadores 

utilizados para análise, sendo ação preparatória – quando atinge até a fase 

final do pré-projeto – licitação, em obra e concluído. 

Gráfico 05: Composição da execução financeira: logística exclusiva 

 
Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

As regiões que executaram com maior efetividade as obras foram as 

regiões Sudeste, no qual está concentrado o maior número de especialistas, 

pólo das principais universidades do país e centro do capitalismo industrial 

brasileiro e a região Nordeste, conforme demonstrado no item 2.2.3.1, região 

de prioridade do governo federal. 

Frente às ações de logística regional, aquelas obras que perpassam em 

mais de um estado, representam um montante de R$ 15,63 bilhões, e 

apresentam também um índice de elevado de execução de obras. O gráfico 06 

demonstra a composição dos gastos  e apontam para um montante apurado de 

R$ 13,03 bilhões nos obras concluídas, R$ 2,57 bilhões de recursos em obras 

e R$ 32,0 milhões em licitação. 
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Gráfico 06: Composição da execução financeira: logística regional 

 
Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

O quadro 01, a seguir, apresenta as principais ações do eixo de logística 

regional por tipo, divididas em ferrovia e rodovia. 

Quadro 01: Principais empreendimentos do eixo de logística regional 
Tipo Subtipo Empreendimento UF 

Ferrovia 
Estudos e Projetos - 

Ferrovias 
Ferrovia de Integração Oeste Leste BA TO 

Ferrovia Construção - Ferrovias Trecho Norte da Ferrovia Norte Sul MA TO 

Ferrovia Construção - Ferrovias Trecho Sul da Ferrovia Norte Sul GO SP 

Ferrovia Construção - Ferrovias Ferrovia Nova Transnordestina AL CE PE PI 

Ferrovia Construção - Ferrovias 
Trem de Alta Velocidade - Rio/São 

Paulo/Campinas 
RJ SP 

Rodovias Concessão - Rodovias 
2ª Etapa de Concessões de Rodovias 

federais - BR-116/376/101/PR/SC - Curitiba – 
Florianópolis 

PR SC 

Rodovias Concessão - Rodovias 
2ª Etapa de concessões de rodovias federais 

- BR-116/ SP/PR - São Paulo - Curitiba 
PR SP 

Rodovias Concessão - Rodovias 
2ª Etapa de Concessões de Rodovias 

Federais - BR-116/PR/SC - Curitiba - Divisa 
SC/RS 

PR SC 

Rodovias Concessão - Rodovias 
2ª Etapa de concessões de rodovias federais 

- BR-381/ MG/SP - São Paulo - Belo 
Horizonte 

MG SP 

Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

No eixo de energia exclusiva existem 04 áreas: combustíveis renováveis, 

geração de energia elétrica, petróleo e gás natural, transmissão de energia 

elétrica com gastos planejados na ordem de R$ 234,67 bilhões, dos quais 

57,82% no Sudeste, 19,95% no Nordeste, 8,98% no Sul, 7,5% no Norte e 5,75 

% na região Centro-Oeste.  
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0%

17%

83%

Ação Preparatória Licitação Em Obra Concluído



55 
 

As obras exclusivas no setor de infraestrutura energética apontam uma 

situação diferente do eixo de infraestrutura logística, no qual é observado um 

alto índice de obras em execução, o gráfico 07 a seguir corresponde à 

composição das regiões entre os indicadores utilizados para análise. 

Gráfico 07: Composição da execução financeira: energética exclusiva 

 
Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

As regiões que executaram com maior efetividade as obras foram as 

regiões do Sudeste, concentração dos investimentos por parte da Petrobras na 

área de exploração/produção e gasodutos na bacia de Campos e de Santos e 

a região Centro-Oeste, principalmente pela implantação de termoelétricas e 

usinas de etanol. Os empreendimentos do setor de energia são de grande 

magnitude, que demandam mais tempo de execução de obras, como o caso 

das hidroelétricas e exploração do petróleo do pré-sal. 

Frente às ações de energia regional representam um montante de R$ 

35,97 bilhões, e apresentam também um índice de elevado de execução de 

obras. O gráfico 08 demonstra a composição dos gastos e apontam para um 

montante apurado de R$ 24,07 bilhões nos obras concluídas, R$ 11,77 bilhões 

de recursos em obras e R$ 14,0 milhões em licitação. 
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Gráfico 08: Composição da execução financeira: energia regional 

 
Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

O quadro 02, a seguir, apresenta as principais ações do eixo de energia 

regional por tipo, divididas em ferrovia e rodovia. 

Quadro 02: Principais empreendimentos do eixo de energia regional 

Tipo Subtipo Empreendimento UF 

Combustíveis 
Renováveis 

Alcoolduto e Poliduto 
Alcoolduto Senador Canedo 
(GO) - São Sebastião  (SP) 

GO MG SP RJ 

Geração de 
Energia Elétrica 

Usina Hidrelétrica São Salvador GO TO 

Geração de 
Energia Elétrica 

Usina Hidrelétrica Couto Magalhães GO MT 

Geração de 
Energia Elétrica 

Usina Hidrelétrica Santo Antonio Jari AM AP PA 

Geração de 
Energia Elétrica 

Usina Hidrelétrica Estreito MA TO 

Geração de 
Energia Elétrica 

Usina Hidrelétrica Simplício MG RJ 

Geração de 
Energia Elétrica 

Usina Hidrelétrica Batalha GO MG 

Geração de 
Energia Elétrica 

Usina Hidrelétrica Uruçuí MA PI 

Petróleo e Gás 
Natural 

Gasodutos Gasoduto Cacimbas - Catu BA ES 

Petróleo e Gás 
Natural 

Gasodutos Expansão da Malha Sudeste ES MG RJ SP 

Petróleo e Gás 
Natural 

Gasodutos Gasoduto  Gasbel II MG RJ 

Petróleo e Gás 
Natural 

Gasodutos 
Expansão da Malha 

Nordeste 
AL BA CE RN 

SE 

Petróleo e Gás 
Natural 

Gasodutos Gasoduto Malha Nordeste AL BA RN SE 

Petróleo e Gás 
Natural 

Gasodutos 
Gasoduto Malha Nordeste - Pilar 

- Ipojuca 
AL PE 

0%
0%

33%

67%
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Tipo Subtipo Empreendimento UF 

Petróleo e Gás 
Natural 

Gasodutos Expansão da Malha Sudeste ES MG RJ SP 

Petróleo e Gás 
Natural 

Gasodutos Gasoduto Cabiúnas - Vitória ES RJ 

Petróleo e Gás 
Natural 

Gasodutos Gasoduto Campinas - Rio RJ SP 

Petróleo e Gás 
Natural 

Gasodutos Gasoduto Gasbol - Trecho Sul PR SP 

Petróleo e Gás 
Natural 

Gasodutos Gasoduto Paulínia - Jacutinga MG SP 

Petróleo e Gás 
Natural 

Refinarias Plangás GLP ES RJ 

Petróleo e Gás 
Natural 

Exploração e 
Produção 

8 unidades de produção - FPSO RJ SP 

Petróleo e Gás 
Natural 

Exploração e 
Produção 

Exploração no Pré-Sal RJ SP 

Transmissão Linha de Transmissão 
Interligação Madeira - Porto 

Velho - Araraquara (circuito 1) 
GO MG MT RO 

SP 

Transmissão Linha de Transmissão 
Interligação Madeira - Porto 

Velho - Araraquara (circuito 2) 
GO MG MT RO 

SP 

Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

As obras do eixo de infraestrutura social e urbana são as mais 

complexas, pois envolvem ações de articulação entre as esferas federal, 

estadual e municipal, para uma análise mais organizada o balanço desse eixo 

foi dividido em cinco partes: 1) social e urbana central; 2) saneamento; 3) 

FUNASA32; 4) habitação; e 5) financiamento habitacional. 

                                                 
32

 Fundação Nacional de Saúde, vinculada ao Ministério de Saúde, atua em cinco frentes no 

PAC: 1) Saneamento em Áreas Especiais: por meio do atendimento de ações de saneamento 

em áreas indígenas e em comunidades remanescentes de quilombos, sendo priorizadas as 

comunidades tituladas pelo Incra – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, as 

comunidades em processo de titulação, e comunidades com maior adensamento de famílias; 

2) Saneamento em áreas de relevante interesse epidemiológico: serão desenvolvidas ações de 

Melhoria Habitacional para o Controle da doença de Chagas nos municípios pertencentes à 

área endêmica da doença e de drenagem nos municípios com alta incidência da malária;3) 

Saneamento em municípios com população total de até 50.000 habitantes: serão 

desenvolvidas ações visando a implantação e/ou ampliação de sistemas de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e de saneamento domiciliar, em municípios com 

maiores taxas de mortalidade infantil, com potenciais riscos à saúde devido a fatores sanitários 

e ambientais e aqueles localizados na bacia do rio São Francisco; 4) Saneamento Rural: serão 

priorizadas as populações rurais dispersas ou localidades rurais com população de até 2.500 

habitantes. Serão atendidos também os assentamentos da reforma agrária, reservas 

extrativistas e as escolas rurais; e 5) Ações complementares de saneamento: refere-se ao 

apoio às ações de controle da qualidade da água para consumo humano, assim como o apoio 

à reciclagem de materiais. < http://www.funasa.gov.br/internet/ProAceCres.asp>. 

http://www.funasa.gov.br/internet/ProAceCresI.asp
http://www.funasa.gov.br/internet/ProAceCresII.asp
http://www.funasa.gov.br/internet/ProAceCresIII.asp
http://www.funasa.gov.br/internet/ProAceCresIV.asp
http://www.funasa.gov.br/internet/ProAceCresV.asp
http://www.funasa.gov.br/internet/ProAceCres.asp
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Isto por que estão incluídos, ainda no eixo de infraestrutura social e 

urbana, recursos na área de saneamento, com parcerias entre estados, 

municípios e empresas de tratamento de esgoto, além dos recursos oriundos 

da FUNASA. Como também os financiamentos em habitação e a aplicação 

conjunta dos entes federativos em urbanização de favelas. 

No eixo de infraestrutura social e urbana existem três áreas: luz para 

todos33, metrô e recursos hídricos, coordenados e monitorados pelo governo 

federal, com gastos planejados na ordem de R$ 25,24 bilhões, dos quais 

49,36% no Nordeste, 20,14% no Sudeste, 18,82% no Norte, 6,36% no Sul e 

5,33 % na região Centro-Oeste.  

As obras exclusivas no setor de infraestrutura social e urbana apontam 

uma situação diferente do eixo de infraestrutura logística e similar a da 

infraestrutura energética, no qual é observado um alto índice de obras em 

execução, o gráfico 09 a seguir corresponde à composição das regiões entre 

os indicadores utilizados para análise.  

Gráfico 09: Composição da execução financeira: social e urbana 
exclusiva central 

 
Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

                                                 
33

 O Governo Federal lançou em novembro de 2003 o desafio de acabar com a exclusão 

elétrica no país. É o Programa LUZ PARA TODOS, que tem a meta de levar energia elétrica 

para mais de 10 milhões de pessoas do meio rural até o ano de 2008. < 

http://luzparatodos.mme.gov.br/luzparatodos/Asp/o_programa.asp>.  
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A dificuldade da execução das obras em infraestrutura social e urbana 

ocorrem pelo fato de serem realizadas em sua grande maioria de forma 

parceira com os estados e municípios, como são obras monitoradas pelo 

governo federal existe um processo de coordenação e de apoio mais efetivo 

para a execução dos empreendimentos, contudo o baixo nível técnico da 

grande maioria das prefeituras e de grande parte dos estados impossibilita que 

a execução seja mais acelerada. 

As regiões que executaram com maior efetividade as obras foram as 

regiões do Sudeste, com a burocracia mais consolidada do país e a região 

Centro-Oeste, principalmente pela implantação do programa luz para todos, já 

em execução antes do próprio PAC. 

Em relação às ações de infraestrutura social e urbana regional, esta 

representa um montante de R$ 3,74 bilhões, e apresentam também um índice 

de elevado de execução de obras. É única e exclusivamente a obra de 

transposição do Rio São Francisco no Nordeste, já que os empreendimentos 

das questões social e urbana são focadas, na sua maioria quase que absoluta 

nas cidades. 

O quadro 03, a seguir, apresenta as principais ações do eixo, que estão 

consolidados no tema de recursos hídricos 

Quadro 03: Principais empreendimentos do eixo de infraestrutura social e 
urbana regional 

Tipo Subtipo Empreendimento UF 

Recursos Hídricos Integração de Bacias 
Programas Básicos 

Ambientais 
CE PB PE RN 

Recursos Hídricos Integração de Bacias 

PISF - Projeto de Integração do 
Rio São Francisco com as 

Bacias do Nordeste Setentrional 
- Eixo Leste 

PB PE 

Recursos Hídricos Integração de Bacias 

PISF - Projeto de Integração do 
Rio São Francisco com as 

Bacias do Nordeste Setentrional 
- Eixo Norte 

CE PB PE RN 

Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

Nas obras provenientes do saneamento foram planejados gastos da 

ordem de R$ 36,03 bilhões. A região Sudeste corresponde a 50,61%, seguidos 
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da região Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste com 21,44%, 12,59%, 9,41% e 

5,96% respectivamente. 

As obras de saneamento têm uma característica recorrente, que é a 

demora na execução. Isto ocorre devido à complexidade da realização da obra 

em locais com grande adensamento populacional, o que demonstra o baixo 

indicador de obras já concluídas, o gráfico 10 aponta para essa situação. 

Gráfico 10: Composição da execução financeira: saneamento exclusivo 

 
Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

O gráfico demonstra um montante significativo de obras em execução – 

73,56%, R$ 26,50 bilhões – o que aponta, além da dificuldade frente à 

complexidade das obras, a dificuldade dos municípios e estados em executá-

las seja pelo corpo técnico, seja pela dificuldade em disponibilizar a 

contrapartida exigida pelo governo federal34. 

Em relação às obras vinculadas de saneamento vinculadas ao FUNASA 

foram disponibilizados recursos no montante de R$ 3,97 bilhões. Devido as 

característica do financiamento por parte do órgão, a região Nordeste teve 

disponibilizado R$ 2,07 bilhões, o que corresponde 52,13%, seguidos pela 

                                                 
34

 Hoje os municípios brasileiros têm uma alta despesa corrente, dos quais as principais despesas são 

referentes ao pagamento da folha e dos encargos da dívida referente ao acordo de 1999. Ver mais em 

González, 2009. 
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região Norte com 18,93%, região Sudeste com 11,32% e Sul e Centro-Oeste 

com 8,92% e 8,69% respectivamente.  

Por se tratar, também, de obras de saneamento a execução é morosa e 

o gráfico 11 segue nessa orientação. 

Gráfico 11: Composição da execução financeira: FUNASA exclusivo 

 
Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

Indica, também, o fraco desempenho na execução das obras, tanto que 

69,40% dos recursos disponibilizados estão em sua etapa preparatória e 

somente 2,15% concluídos. 

O montante de recursos na área de habitação disponibilizado é de R$ 

19,06 bilhões, dos quais 54,6% estão alocados na região Sudeste – maior 

concentração do número de favelas do país – seguidos pela região Nordeste 

com 20,03%, Norte, Sul e Centro-Oeste com 10,58%, 8,93% e 5,85% 

respectivamente. 

O gráfico 12 demonstra a composição da execução financeira nas obras 

de habitação do PAC. 
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Gráfico 12: Composição da execução financeira: habitação exclusivo 

 
Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

O gráfico retrata o baixo índice de obras concluídas – R$ 353,53 milhões 

– o que representa 1,85% do total enquanto os projetos que ainda nem saíram 

do papel representam 14,80% – R$ 2,82 bilhões. 

Estas obras em habitação, focadas principalmente na urbanização de 

favelas, sofrem para serem executadas, uma vez que é necessário, na maioria 

dos casos, a remoção de famílias do seu habitat até a obra ficar pronta. Além 

dos mesmos problemas enfrentados nas obras de saneamento, já que os 

projetos são elaborados tanto pelo estado quanto pelo município, e para isto 

necessita de um corpo técnico eficiente ou pela dificuldade de honrar a 

contrapartida com o governo federal. 

Por fim, o maior volume de recursos disponibilizados são oriundos da 

poupança, do FGTS, FAR e FDS. Estes recursos nada mais foram que 

empréstimos para pessoa física e nestes quatro anos de PAC foram realizados 

R$ 216,22 bilhões. O maior volume de tomadores destes empréstimos foram 

as pessoas da região Sudeste com 61,15%, seguidos da região Sul, Nordeste, 

Centro-Oeste e Norte com 15,49%, 11,61%, 8,94% e 2,82% respectivamente. 

O gráfico 13 apresenta em números absolutos o montante de cada 

região do país.  
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Gráfico 13: Financiamento a pessoa física em R$ bilhões 

 
Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

O gráfico 13 dá diversas interpretações sobre a alocação dos recursos, a 

primeira é que a região Sudeste é a mais populosa, a segunda é que é a região 

com maior poder aquisitivo e a terceira é que o setor imobiliário direcionou o 

financiamento. O que se vê com maior clareza é que tanto o poder aquisitivo 

quanto o direcionamento do setor imobiliário foram os responsáveis maior, uma 

vez que o Nordeste é mais populoso que a região Sul. 

Ao consolidarmos a execução da infraestrutura social e urbana, 

unificando as cinco partes - social e urbana central, saneamento, FUNASA, 

habitação e financiamento habitacional, têm um total de R$ 300,53 bilhões de 

recursos disponibilizados dos quais 55,37% na região Sudeste, 17,03% no 

Nordeste, 13,88% no Sul, 8,08% no Centro-Oeste e por fim 5,66% no Norte. 

O gráfico 14 indica o índice de conclusão, de execução, de licitação e 

ação preparatória e a região que melhor conseguiu executar as ações do eixo 

foi a região Sudeste e a pior foi a região Norte. 
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Gráfico 14: Composição da execução financeira: social e urbana 

 
Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

O PAC também é composto por uma série de medidas institucionais em 

que visa articular a ação do setor público com a iniciativa privada em quatro 

ações: estímulo ao crédito e ao financiamento; melhoria do ambiente de 

investimento, desoneração e administração tributária e consistência fiscal. 

O quadro 04 demonstra a posição das medidas de estímulo ao crédito e 

ao financiamento. 

Quadro 04: Posição das medidas de estímulo ao crédito e ao 
financiamento 

Medida Situação Resultado 

Redução da TJLP para 6,25% 
a.a 

Resolução CMN nº 
3498/2007 

Em  2007,   volumes   das   operações   de   
crédito   do BNDES aumentaram 26,5% em 
relação a 2006, perfazendo um total de R$ 
65 bilhões. Em 2008, R$ 91 bilhões e, em 
2009, houve R$ 158 bilhões em projetos 
aprovados   e  desembolso   de  R$  137,4   
bilhões.   A previsão para 2010 é de R$ 145 
bilhões 

Redução dos Spreads do 
BNDES para Infraestrutura, 
Logística e Desenvolvimento 
Urbano 

Implementada 
Volume das operações de crédito do BNDES 
em infraestrutura em 2009 foi de R$ 48,7 
bilhões ou 35,4% do total 
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Medida Situação Resultado 

Criação do Fundo de 
Investimento em Infraestrutura 
com Recursos do FGTS 

Lei nº 11.491/2007, IN 
CVM 
2/2007.Resoluções: 
CCFGTS 545, 551,552 
e 553 

O regulamento  do Fundo  foi aprovado  pela 
CVM em 21/02/2008.    FI-FGTS    encerrou    
2009    com comprometimento  total  dos  
recursos  alocados  –  R$ 17,5 bilhões, dos 
quais foram desembolsados  R$ 13,7 bilhões.   
Para   2010,   possui   orçamento   de   R$   
8,5 bilhões,  dos quais R$ 2,9 bilhões  já 
foram aplicados até setembro,  aprovados  
para  contratação  (REFI)  R$ 0,8  bilhão   e  
em  análise   adiantada   (ROPI)   R$  5,5 
bilhões  em novos projetos.  Para os 
investimentos  já contratados,  prevê-se a 
geração de 650 mil empregos diretos e 400 
mil indiretos 

Concessão de Crédito à Caixa 
para Aplicação em Saneamento 
e Habitação 

Lei nº 11.485/2007 
Patrimônio de referência da CAIXA ampliado 
em 13/06/2007 

Ampliação do Limite de Crédito 
ao Setor Público para 
Investimento em Saneamento e 
Habitação 

Lei nº 11.537/2007, 
Resolução CMN: 
3686/2009 

Limites atuais são de R$ 14,2 bilhões para 
Saneamento e R$ 5,5 bilhões para Habitação 

Elevação da Liquidez do Fundo 
de Arrendamento Residencial 
(FAR) 

Lei nº 11.474/2007 
Portarias Cidades nº 
493/2007 e Fazenda/ 
Cidades 
nº 684/2007 

Os procedimentos já foram todos definidos e 
implementados – normas, processos, 
sistemas, orientação da Rede e divulgação 
aos interessados. Liquidação, até 
30/10/2010, de 
8.432 unidades 

Criação do Fundo de 
Investimento em Participação 
em Infraestrutura 

Lei nº 11.478/2007 
IN CVM 460/2007 

Marco regulatório finalizado. A constituição 
dos fundos depende do interesse do setor 
privado 

Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

Essas medidas possibilitaram um aumento significativo na tomada de 

crédito no país, a redução da TJLP e do spread pelo BNDES possibilitaram 

uma oferta de crédito nos quatro anos de R$ 438,4 bilhões na economia, 

fundamental para o sucesso do PAC. Além da criação do fundo de 

investimento em infraestrutura com os recursos do FGTS disponibilizou R$ 26 

bilhões e com esses investimentos contratados estimou-se a criação de 650 mil 

empregos diretos e 400 mil indiretos. 

 Também importantes os incentivos para o acesso ao crédito foram 

ampliação do limite de crédito ao setor público na área de saneamento e 

habitação, atingindo R$ 14,2 bilhões para o saneamento e R$ 5,5 bilhões para 

a habitação, a elevação da liquidez do fundo de arrendamento residencial e a 

criação do fundo de investimento em participação em infraestrutura, para 

aplicação do setor privado. 
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Em relação às medidas de melhoria do ambiente de investimento o 

quadro 05 demonstra a síntese das ações; 

Quadro 05: Posição das medidas de melhoria do ambiente de 
investimento 

Medida Situação Resultado 

Marco Regulatório para o Setor 
de Saneamento 

Lei nº 11.445/2007 

Aumento do investimento do setor privado 
em saneamento. Participação privada não 
passava de 6% do setor até 2006, chegou 
a 7,5% em 2007, a 9,8% em 2008 e tem a 
expectativa de chegar a 30% nos próximos 
5 anos 

Abertura do Mercado de 
Resseguros 

Lei Complementar nº 
126/2007 

Entrada de novas empresas no mercado 
de resseguros do Brasil 
-32 empresas corretoras de resseguros 
-85 empresas resseguradoras operando 

Recriação da SUDAM e da 
SUDENE 

SUDAM - Lei 
complementar 124/07 e 
Decreto nº 6.218/07. 
SUDENE - Lei 
Complementar 125/07 e 
Decreto nº 6.219/07. 

Superintendências recriadas, estrutura 
aprovada e presidentes nomeados 

Regulamentação do Artigo 23 
da Constituição – normas para a 
cooperação entre União, 
estados, DF e municípios nas 
ações administrativas 
decorrentes do exercício de 
competência comum 

PLP no 388/2007 - 
apensado ao PLP 
12/2003 - Declarado 
prejudicado em face da 
aprovação, em plenário, 
da Emenda Substitutiva 
Global de Plenário nº 1 

Aprovado na Câmara. Aguarda votação no 
Senado 

Marco Legal das Agências 
Reguladoras 

PL nº 3.337/2004 – 
apensado ao PL 
2057/2003 

Aguarda votação na Câmara dos 
Deputados 

Reestruturação do Sistema 
Brasileiro de Defesa da 
Concorrência 

PL nº 3.937/2004 – 
Câmara PLC 06/2009 – 
Senado 

Aprovado na Câmara. Aguarda votação no 
Senado 

Lei do Gás Natural 
PL nº 6.673/2006 – 
Câmara PLC 90/2007 – 
Senado 

Sancionado pelo Presidente da República, 
convertido na Lei 11.909/2009 e 
aguardando regulamentação no Ministério 
de Minas e Energia. 

Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

A criação do marco regulatório para o setor de saneamento possibilitou 

um aumento da participação privada de 3,8%, saltando de 6% para 9,8%. A 

quebra do monopólio do mercado de resseguros deu condições para o 

ingresso de novas empresas no mercado com oitenta e cinco em operação e 

trinta e duas corretoras. A recriação da SUDAM e SUDENE para focar a 
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aplicação de recursos nas regiões mais carentes do país, a fim de reduzir as 

desigualdades regionais. Está ainda em tramitação legislativa a 

regulamentação do artigo 23 da Constituição Federal, o marco legal das 

agências reguladoras, reestruturação do sistema brasileiro de defesa da 

concorrência e, por fim, aguardando a regulamentação do Ministério de Minas 

e Energia a lei do Gás Natural. 

Frente às medidas de desoneração e administração tributária o quadro 

06 resume a execução das ações.  

Quadro 06: Posição das medidas de desoneração e administração 
tributária 

Medida Situação Resultado 

Desoneração de Obras de Infra-
Estrutura – REIDI 

Lei nº 11.488/2007, 
Decretos nº 6.144/2007 
e nº 6.167/2007 

Aprovados 422 projetos pelo MME de 
geração e de transmissão de energia; 
Inclusão da hidrelétrica de Santo Antônio/RO 
– 3.150,4 MW 

Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas 

Lei Complementar nº 
123/2007 

Adesões ao Simples Nacional: 
aproximadamente 4,3 milhões de empresas; 
Criação de mais de 700 mil novas empresas 

Programa de Incentivo ao Setor 
da TV Digital – PATVD 

Lei nº 11.484/2007 
Dec. nº 6.234/2007            
IN RFB 853, de 
13/06/2008 

Criado GTI para análise de projeto: 
1 projeto aprovado 
1 projeto em análise de viabilidade pelo MCT, 
MDIC e MF 

Programa de Incentivo ao Setor 
de Semicondutores – PADIS 

Leis nº 11.484/2007 e 
11.774/2008 
Decreto nº 6.233/2007 

4 projetos encaminhados por empresas 
interessadas em análise de viabilidade pelo 
MCT, MDIC e MF 

Ampliação do Beneficio 
Tributário para 
Microcomputadores 

Decreto nº 6.023/2007 

Em 2007, 27,2% dos moradores em 
domicílios particulares permanentes tinham 
acesso a computador (crescimento de 22,1% 
em relação a 2006). Aumento das vendas no 
varejo em 33,5% em 2008 e 10,6% em 2009 
para materiais de escritório, informática e 
comunicação. Em 2010, no acumulado dos 
últimos 12 meses, até setembro, crescimento 
de 20,4% neste segmento 

Recuperação Acelerada dos 
Créditos de PIS e COFINS em 
Edificações 

Lei nº 11.488/2007 
Renúncia fiscal prevista – R$ 1,15 bilhão em 
2007, R$ 2,3 bilhões em 2008, R$ 2 bilhões 
em 2009 e R$ 1,9 bilhão em 2010 
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Medida Situação Resultado 

Desoneração das Compras de 
Perfil de Aço 

Decreto nº 6.024/2007  Renúncia prevista – R$ 63 milhões por ano 

Reajuste da Tabela de Imposto 
de Renda – Pessoa Física 

Lei nº 11.482/2007 

Renúncia prevista – R$ 1,3 bilhão, em 2007, 
R$ 2,5 bilhões em 2008, R$ 8,8 bilhões em 
2009 e R$ 11,1 bilhões em 2010. (Nos anos 
de 2009 e 
2010 foi considerado o aumento do número 
de faixas de alíquotas, decorrente da Lei nº 
11.495/2009) 

Depreciação Acelerada para 
Máquinas e Equipamentos 

Lei 11.482/2007 Renúncia prevista – R$ 900 milhões por ano 

Prorrogação da Cumulatividade 
do PIS e da COFINS na 
Construção Civil 

Lei no 11.434/2006 

Renúncia prevista – R$ 600 milhões em 
2007, 
R$ 1,1 bilhão em 2008, R$ 1,2 bilhão em 
2009 e 
R$ 1,3 bilhão em 2010 

Desoneração dos Fundos de 
Investimento em Infraestrutura 

Lei nº 11.478/2007 - 
Isenção IRPF 

Não apurado – A isenção de IRPF e IRRF 
aplica-se aos resgates efetuados após 
transcorridos 5 
anos da aquisição da cota pelo investidor 

Aumento do Prazo de 
Recolhimento – PIS, 
Previdência e COFINS 

Lei no 11.488/2007 Melhora do fluxo de caixa das empresas 

Criação da Receita Federal do 
Brasil 

Lei nº 11.457/2007 
Instrução Normativa nº 
829, 18 de março 2008 

Unidades de atendimento (CAC e ARF), em 
todo o país, estão funcionando há mais de 
um ano em atendimento unificado. Nas 
Delegacias de Julgamento e no Conselho de 
Contribuintes já estão funcionando as 
Turmas de Julgamento do Contencioso 
Previdenciário 

Reforma Tributária 

Encaminhada PEC ao 
CN 
em 08/02/2008 – PEC 
233/2008 - apensada à 
PEC 31/2007 

Aguardando votação na Câmara dos 
Deputados 

Implantação do Sistema Público 
de Escrituração Digital (SPED) e 
Nota Fiscal Eletrônica 

Decreto nº 6.022/2007 

Sped – Escrituração Contábil Digital – ECD e 
Escrituração Fiscal Digital – EFD 
- PVA (Programa Validador e Assinador) já 
se encontra em ambiente de produção, 
estando na versão 1.06, desde janeiro/ 2009. 
Nova versão do PVA a ser utilizada para 
validação e transmissão da EFD a partir de 
02/01/2010. 
- Recepcionadas 9.800 escriturações 
contábeis digitais Nota Fiscal Eletrônica - NF-
e 
- Mais de 1,75 bilhão de NF-e emitidas – 
Total superior a R$ 64,5 trilhões, mais de 373 
mil emissores. 
- Todas as Unidades da Federação estão 
autorizando NF-e. 
- Governo Federal cedeu R$ 50 milhões em 
equipamentos para secretarias de fazenda 
estaduais 
- Ativação de Central de Atendimento – 0800-
978 2338 

Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 
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Um instrumento importante para aumentar o interesse do setor privado 

aplicar seus recursos em obras de infraestrutura foi a criação do REIDI -  

regime especial de incentivos para o desenvolvimento em infraestrutura – o 

que possibilitou a aprovação de 422 projetos do Ministério de Minas e Energias 

em geração e transmissão de energia, do qual está inclusa a hidrelétrica de 

Santo Antônio/RO.  A sanção da lei geral das micros e pequenas empresas 

possibilitou a adesão de 4,3 milhões de empresas no simples nacional e a 

criação de mais de 700 mil novas empresas. 

A ampliação do benefício tributário para os microcomputadores, por 

meio de decreto, possibilitou um aumento significativo nas vendas e acesso 

aos computadores nos domicílios brasileiros. 

O programa de incentivo ao setor de TV digital e incentivo ao setor de 

semicondutores foram criados, contudo existe somente um projeto aprovado e 

um em análise pelos Ministérios de Ciência e Tecnologia, o do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da Fazenda no setor de TV digital e 

quatro projetos em análise no setor de semicondutores. 

O governo federal, também, utilizou diversos recursos de renúncia fiscal 

nos quatro anos do programa. Dentre as quais foram recuperação dos créditos 

de PIS e COFINS em edificações que totalizou R$ 7,35 bilhões, a desoneração 

das compras de perfil de aço no montante de R$ 252 milhões, o reajuste da 

tabela de imposto de renda para pessoa física com R$ 23,7 bilhões, a 

depreciação acelerada para máquinas e equipamentos com R$ 3,6 bilhões, a 

prorrogação da cumulatividade do PIS e COFINS na construção civil com R$ 

4,2 bilhões. E, por fim, a desoneração dos fundos de investimento em 

infraestrutura, no qual não pode ser apurado uma vez que se aplica nos 

resgates efetuados após cinco anos transcorridos da aquisição da cota pelo 

investido. Nos quatro anos do PAC foram renunciados R$ 39,10 bilhões, que 

foram injetados na economia. 

Outras medidas importantes foi o aumento do prazo de recolhimento do 

PIS, Previdência e COFINS, melhorando o fluxo de caixa das empresas, 

criação da Receita Federal do Brasil que unificou a fiscalização das receitas 
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oriundas dos impostos federais, de recolhimento das obrigações sociais e da 

dívida ativa federal e a implantação do sistema público de escrituração digital e 

nota fiscal eletrônica, com o intuito de aumentar o controle e reduzir a 

corrupção. A reforma tributária encontra-se para votação na Câmara dos 

Deputados. 

Por fim, o último bloco de medidas institucionais se refere às medidas de 

consistência fiscal, o quadro 07 demonstra a situação no final do governo Lula. 

Quadro 07: Posição das medidas de consistência fiscal 
Medida Situação Resultado 

Aperfeiçoamento da 
Governança Corporativa nas 
Estatais 

Decreto nº 6.021/2007 
Maior transparência, controle e eficiência na 
gestão das estatais 

Extinção de Empresas 
Estatais em Processo de 
Liquidação 

Lei nº 11.483/2007 
Decretos nº 6.018/2007 
e nº 
6.020/2007 

Extinção das empresas 
-Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) 
-Companhia de Navegação do São Francisco 
– FRANAVE 

Regime de Previdência 
Complementar do Servidor 
Público Federal 

PL nº 1.992/2007 Aguarda votação na Câmara dos Deputados 

Melhora da Gestão da 
Previdência Social 

PLS nº 261/2005 – 
Senado 
(PL nº1.291/2007 – 
Câmara) 

Aprovado no Senado, aguarda votação na 
Câmara 

Criação de Carreira de 
Analista de Infraestrutura com 
800 Cargos 

Lei nº 11.538/2007 
MP nº 407/2007 

Concurso finalizado para contratação de 600 
cargos, sendo 516 cargos de analista e 84 
cargos de especialista 

Controle da Expansão da 
Despesa de Pessoal da União 

PLP nº 01/2007 

Aguarda votação na Câmara dos Deputados 
(projeto de iniciativa do executivo. Limita as 
despesas com pessoal no período de 2007 a 
2016) 

Política de Longo Prazo de 
Valorização do Salário 
Mínimo 

PL nº 01/2007 – 
Câmara 
(PLC 42/2007 – 
Senado) 

Aprovado na Câmara e no Senado. Aguarda 
votação na Câmara, casa de origem, de 
Emenda do Senado 

Agilização do Processo 
Licitatório 

PL nº 7.709/2007 – 
Câmara (PLC nº 
32/2007 – Senado) 

Aprovado na Câmara, aguarda votação no 
Senado 

Fórum Nacional da 
Previdência Social 

Decreto nº 6.019/2007 
Realizadas 12 reuniões em 2007; 
Elaborado relatório em 31/10/2007 com os 
principais consensos e dissensos 

Limite para o aumento da 
despesa com pessoal e 
encargos sociais da União 

PLS nº 611/07 

Aprovado no Senado, encaminhado à 
Câmara em 22/12/2009. (Limita as despesas 
com pessoal ao valor liquido do ano anterior 
corrigido pelo IPCA +2,5% ou o percentual de 
crescimento do PIB, o que for menor. Inclui 
também limite de gasto com obras, 
instalações e projetos de construção de 
novas sedes, ampliação ou reforma da 
Administração Pública a 1/4 dos percentuais 
estabelecidos para as despesas com 
pessoal) 
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Medida Situação Resultado 

Valorização do salário 
mínimo e reajuste dos 
benefícios 

MPVS nº 474 e 475 

MPV 474 convertida na Lei 12.255 (salário 
mínimo a partir de jan/2010) e MPV 475 
convertida na Lei 12.254 (reajuste nos 
benefícios mantidos pela Previdência Social 
em 2010 e 2011) 

Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 11º balanço/2010. Elaboração Própria 

Foram pontuadas pelo governo onze ações do pacote de consistência 

fiscal, dos quais seis ainda estão em tramitação no legislativo. O regime de 

previdência complementar do servidor público federal, melhora da gestão da 

previdência social, o controle da expansão da despesa com pessoal da União, 

a política de longo prazo de valorização do salário mínimo e o limite para o 

aumento da despesa com pessoal e encargos socais da União estão na 

Câmara dos Deputados, já a mudança da Lei nº 8.666/93 para agilizar o 

processo licitatório está na aguardando votação no senado federal. 

O aperfeiçoamento da governança, com o intuito de promover maior 

transparência, controle e eficiência na gestão das estatais foi aprovado, da 

mesma forma que a extinção das empresas estatais que estavam em processo 

de liquidação como a Rede Ferroviária Federal S.A e a Companhia de 

Navegação do São Francisco. 

O fórum nacional de previdência social foi criado com o intuito de 

conceber uma reforma da previdência e também foram criados os cargos para 

analista de infraestrutura, com o objetivo de pensar o país a longo prazo. 

Nestes quatro anos de programa, seu balanço nos aponta para uma 

execução alta frente aos objetivos do programa, tanto no que tange à totalidade 

dos recursos aplicados, mais de 94% e quanto às medidas institucionais. Para 

aquilo que o PAC se propôs, acabou-se sendo um programa bem sucedido. 

Cabe, somente um, porém frente a sua execução, o peso do financiamento à 

pessoa física impactou de forma considerável, podendo mascarar a eficiência 

da execução do setor público. 
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CAPÍTULO 3 – SIMILARIDADES E DIFERENÇAS COM PRINCIPAIS 

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL – Plano de Metas, II 

PND e PAC. 

3.1 Apresentação 

O Brasil desde a execução do II Plano Nacional de Desenvolvimento – II 

PND – implantado pelo governo Geisel (1975-1979) não apresentava planos 

econômicos com o viés de crescimento e desenvolvimento aplicado com 

sucesso. O alto endividamento externo, alinhado com o aumento da taxa de 

juros dos Estados Unidos e a crise do petróleo cessaram com o financiamento 

externo e o país passou a se confrontar com problemas estruturais de ordem 

econômica35, conceituado pelos economistas da escola de Chicago de 

estagflação36. 

Depois de 32 anos e muitos planos de estabilização monetária, o país 

lança em janeiro de 2007 um novo plano de desenvolvimento e crescimento 

econômico, denominado Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. 

O objetivo neste momento é demonstrar os desdobramentos entre os 

principais planos de desenvolvimento econômico do Brasil realizados de forma 

planejada. Para tal análise será confrontado o Plano de Metas, do governo 

Juscelino Kubitschek, e o II PND, do governo Geisel, com os dados do PAC, do 

governo Lula.  

3.2 Plano de Metas 

O Plano de Metas baseou-se nos diagnósticos elaborados por programas 

como o CEPAL-BNDE de 1953 e da Comissão Mista Brasil Estados Unidos – 

CMBEU – do segundo governo Vargas, que definiam áreas-chave de 

investimento e os pontos de gargalo da economia brasileira. O plano trabalhava 

                                                 
35

  O país passa a década de 80 e 90 realizando planos econômicos com o intuito estabilizador 

devido à grande inflação do período. Ver com mais detalhes em ABREU,1989 e FILGUEIRAS, 

2006 

36
  Estagflação é o termo usado na época para conceituar economias que apresentavam altos 

índices de inflação e desemprego. 
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com um espaço temporal de cinco anos e definia o campo de atuação do 

Estado em investimentos em áreas básicas e de infra-estrutura e no estímulo 

aos investimentos privados. Com cinco eixos estratégicos principais: energia, 

transporte, alimentação, indústria de base e educação, além da construção de 

Brasília - que não estava orçada no Plano.  

Do total de recursos necessários, 71,3% se concentrariam nos setores de 

energia e transporte (quase que totalmente arcados pelo setor público), 22,3% 

na indústria de base (envolvendo o setor privado, financiado por entidades 

públicas) e apenas 6,4% para os setores de alimentação e educação. O 

desembolso ficaria em 50% a cargo do setor público, 35% viria da esfera 

particular e 15% de agências internacionais que financiariam programas tanto 

públicos quanto privados (ORENSTEIN e SOCHACZEWSKI, 1989). 

Segundo Lessa (1983), o Plano de Metas era definido em quatro pontos 

básicos: 

1. Tratamento especial para o capital estrangeiro. 

2. Financiamento dos gastos públicos e privados, via expansão dos 

meios de pagamento e do crédito – provocando forte pressão 

inflacionária. 

3. Ampliação da participação do setor público na formação bruta de 

capital. 

4. Estímulo à iniciativa privada – através de reserva de mercado para 

a produção nacional (lei do similar nacional), câmbio preferencial 

para a importação de bens de capital para setores especiais e 

crédito com carência e juros subsidiados do BNDE e do Banco do 

Brasil. 

O governo previa para os anos seguintes um déficit decrescente da 

Balança de Pagamentos, alcançando o equilíbrio em 1961. Estabelecia-se uma 

meta inflacionária de 13,5% ao ano e déficits orçamentários de 2,2% do PIB 

por parte do setor governamental – o que parece incompatível, uma vez que a 

única forma de se financiar esse déficit seria a emissão de moeda, o que 

desencadearia uma série de pressões inflacionárias. 
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No final do período pode-se constatar que a maioria das metas 

específicas do Plano de Metas alcançaram altas taxas de realização - 

referentes à expansão da malha rodoviária, energia, produção industrial, etc. O 

PIB cresceu à taxa média anual de 8,2% - o PIB per capita cresceu 5,1% -  e a 

inflação média, porém, ficou em 25,16% ao ano – ambas superiores ao 

objetivo, só que a primeira com efeito positivo e a segunda, negativo. O período 

apresentou ainda fortes déficits na Balança de Pagamentos, resultado da 

queda dos preços do café e da estagnação de outros componentes da pauta 

de exportação de 1958 a 60 (ORENSTEIN e SOCHACZEWSKI, 1989). 

Pode-se delinear como impactos do Plano de Metas a preocupação com 

os pontos de estrangulamento da infra-estrutura e a modernização e ampliação 

do parque industrial, ainda que à custa do aprofundamento das desigualdades 

sociais e regionais. As principais dificuldades enfrentadas no período foram a 

ausência de definição dos mecanismos de financiamento das metas (como por 

exemplo a elevação da carga fiscal, dado a pouca expressividade do sistema 

financeiro nacional), a resistência do empresariado frente a medidas de 

controle inflacionário e a atitude dúbia da política monetária, ao tentar tornar 

compatíveis metas antagônicas como crescimento, estabilidade, altos lucros e 

baixo custo de vida. 

Além da tendência verificada desde o início dos anos 50 de atribuir ao 

setor público a solução para os problemas de infra-estrutura que dificultassem 

a industrialização, a partir da segunda metade da década delega-se também ao 

Estado o provimento de insumos básicos. O governo controlava nesse período 

as três maiores siderúrgicas do país (CSN, Cosipa e Usiminas), detinha o 

monopólio da produção e refino do petróleo (Petrobras), produção e exportação 

do minério de ferro (CVRD), participação crescente no setor energético 

(CHESF, Furnas), importância fundamental nos transportes (através da 

RFFSA, Lloyd Brasileiro, DNER e DER) e ainda o controle sobre o crédito 

(Banco do Brasil) e a comercialização do café, cacau, borracha, açúcar, etc. 

através dos vários institutos (LESSA, 1983). 

O governo contou como suas principais fontes de recursos no período o 

imposto sobre o consumo, imposto de renda e o saldo de ágios e bonificações 
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do imposto de importações. A participação da receita do governo no PIB, que 

permaneceu entre 19 e 20% até 1957, chegou a 23,2% no auge do Plano de 

Metas.  

No entanto o governo ampliou o peso de seus gastos de 19% do PIB em 

1952 para 23,7% em 1961, colocando em risco a capacidade de poupança do 

setor público. Os investimentos do setor público concentraram-se no setor 

industrial (química e mineração, mais transportes e comunicações a partir de 

1958, com a formação da RFFSA). Ao exercer uma demanda autônoma de 

investimentos, o Estado exerceu posição central para a sustentação do ciclo 

econômico, principalmente para o setor de bens de capital. 

Durante o governo JK as políticas monetária e fiscal ficaram para 

segundo plano, ficando vinculadas ao processo de industrialização (SOUZA, 

2008). 

No campo monetário a política econômica era gerenciada pela Sumoc, 

Banco do Brasil e pelo próprio Tesouro. Cabia à Sumoc a política cambial, a 

fixação das taxas de redesconto e compulsórios, a fiscalização do capital 

estrangeiro e dos bancos comerciais e as operações de open market. O 

Tesouro emitia papel-moeda e amortizava-o através da Caixa de Amortização. 

As funções do Banco do Brasil, no entanto, eram as mais contraditórias. 

Ao Banco do Brasil estava delegada a operação da carteira de 

redescontos - para crédito seletivo e de liquidez - e da caixa de mobilização 

bancária (emprestador de última escolha), operava ainda a carteira de câmbio 

e de comércio exterior (Cacex) – implementando decisões da Sumoc. O Banco 

do Brasil recebia ainda a arrecadação tributária e efetivava os pagamentos da 

União (banco do Tesouro), sendo responsável ainda pelo serviço de 

compensação de cheques e o depósito das reservas voluntárias dos bancos 

comerciais. 

A ambigüidade das funções do Banco do Brasil residia no choque entre 

seus papéis de banco comercial e autoridade monetária, não existindo limites 

rígidos à emissão de papel-moeda, e por outro lado de depositário das 

reservas dos bancos comerciais e ele mesmo sendo um banco comercial (não 
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havendo limite para suas operações ativas). Durante o período JK a cobertura 

do déficit de caixa governamental se fez quase que exclusivamente através de 

empréstimos do Banco do Brasil ao Tesouro.  Como o BB exercia funções de 

banco central e banco comercial, qualquer crédito contra ele tornava-se base 

monetária (e não moeda escritural secundária). Logo, a cobertura dos déficits 

do Tesouro com crédito em conta corrente no Banco do Brasil representava 

expansão primária dos meios de pagamento (ORENSTEIN e 

SOCHACZEWSKI, 1989). 

Além dessa controversa atuação do Banco do Brasil, o governo 

encontrava dificuldades na utilização dos instrumentos tradicionais de política 

monetária para restringir a expansão do crédito: 1) as operações de open 

market eram praticamente inexistentes, pois não havia um montante suficiente 

de letras do Tesouro em circulação, 2) as autoridades relutavam em utilizar o 

depósito compulsório, uma vez que esse meio seria lento e de grande impacto, 

3) o redesconto também foi pouco utilizado. As autoridades monetárias 

contaram então com dois instrumentos heterodoxos: a manipulação dos 

empréstimos das diversas carteiras do BB e a compra e venda de divisas de 

câmbio – as chamadas PVCs (Promessas de Venda de Câmbio). 

Dessa forma, a eliminação do déficit do Tesouro só poderia se dar através 

do aumento da receita tributária (que se fazia desinteressante para o 

Congresso), lançamento de títulos da dívida pública (havia no entanto 

restrições com relação ao patamar de sua taxa de juros) e a compressão de 

despesas – afetando diretamente o investimento, pois o funcionalismo público 

era bastante forte. Como a inflação havia saltado de 7% (57) para 24,3% (58), 

Lucas Lopes assumiu o Ministério da Fazenda encaminhando ao Congresso o 

Programa de Estabilização Monetária.  

Seus principais objetivos: num primeiro momento, reduzir o ritmo da 

inflação mediante distribuição de renda e orientação de investimentos e preços; 

posteriormente, limitar a expansão dos meios de pagamento, com vistas à 

estabilização. Associado ao conservadorismo e às políticas ortodoxas do FMI 

em plena euforia do “50 anos em 5”, o plano sofreu um rápido desgaste junto à 

classe política e à opinião pública. O resultado foi a queda de Lucas Lopes e 
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Roberto Campos, então presidente do BNDE, e o rompimento do governo com 

o FMI (LESSA, 83). 

3.3 II Plano Nacional de Desenvolvimento – II PND 

Em seu pronunciamento na reunião ministerial que aprovou o II PND em 

setembro de 1974, o presidente Geisel já definia claramente o sentido 

estratégico dado ao Plano, em um mundo tomado por “grandes  perplexidades”  

resultantes  de um “complexo  de crises que o assaltaram ao mesmo tempo” e 

que levavam a um “universo de profecias sinistras que vão da estagnação 

inflacionária à depressão econômica arrasadora”. Ainda que reconhecendo a 

gravidade do momento, Geisel sustentou que “conformar-se  a priori, ante tais 

expectativas sombrias,  com um pessimismo  derrotista,  seria refugar o esforço 

construtivo  que, com fé, tudo pode”. Com o programa de investimentos 

anunciado, o país cresceria “expressivamente, no próximo  qüinqüênio  a taxas 

que se comparem  às dos últimos  anos”,  com o que seria possível ultrapassar  

“sem grandes delongas,  a fronteira do desenvolvimento  pleno”(GEISEL, 

1974). 

O texto oficial do II PND repetiu o diagnóstico e traduziu em propostas 

gerais as palavras de Geisel.  Segundo o documento, a crise internacional 

encontrava “o Brasil  em explosão de crescimento, caminhando para integrar-

se no mundo industrializado”, no limiar da transição “entre o 

subdesenvolvimento e o desenvolvimento”.  

A crise do petróleo era grave e afetava “os fundamentos da sociedade 

industrial moderna”, sendo necessário realizar um ajuste que consistisse tanto 

em reduzir as importações de petróleo e insumos em geral, quanto em mudar a 

“ênfase relativa entre setores econômicos, e dentro da indústria,  para reduzir 

importações ou aumentar exportações”.   

A “readaptação da estrutura de demanda e oferta” seria alcançada por 

meio dos investimentos em setores estratégicos: agropecuária, indústria - bens 

de capital, eletrônica de base e insumos básicos - e infraestrutura - energia e 

transporte. Por sua vez, seria vital que as mudanças estruturais fossem 

levadas adiante preservando o crescimento acelerado: as metas do Plano 
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previam crescimento econômico e industrial de 10% e 12% ao ano, 

respectivamente, durante o quinquênio 1975-1979. Tal crescimento seria 

coordenado pelo Estado, com o concurso ativo da empresa nacional 

secundada pelas empresas estatais e estrangeiras.   

Os recursos viriam tanto da criação de fontes públicas de financiamento e 

participação acionária  de agências  estatais  quanto  dos  empréstimos  e do 

capital de risco estrangeiros (BRASIL, 1974). 

Entre 74 e 79 a dívida externa aumenta em US$ 20 bilhões e os juros de 

US$ 500 milhões no governo Geisel para US$ 4,3 bilhões no primeiro ano do 

governo Figueiredo. O crescimento do endividamento se deve essencialmente 

à natureza do ajustamento de longo prazo, ou seja, às premissas do II PND. 

Seus formuladores partiram do pressuposto de que o país poderia sustentar 

taxas de crescimento de 10% a.a. entre 74-77. Assim, as bases do programa 

consistiam em: 1) dar ênfase às indústrias básicas (bens de capital, e 

eletrônica pesada), substituindo importações; 2) reforçar a política de energia, 

aumentando os investimentos em prospecção de petróleo, e aumento de 60% 

no fornecimento de energia elétrica. 

 Foi feita a opção por não se utilizar a política cambial para redirecionar a 

demanda, dando preferência à utilização da política comercial para conter as 

importações. Essa opção reduziu efetivamente o coeficiente importado durante 

o período, reduzindo as importações como proporção do PIB de 12% em 74 

para 7,25% em 78. Na tentativa de promover o crescimento à taxa de 10% o 

governo só consegue 7%, com as projeções de endividamento rapidamente 

extrapoladas, pois o relativo sucesso conseguido da balança comercial não 

pode fazer frente ao crescimento rápido do déficit nas transações correntes 

(CASTRO, 1985). 

Na composição do produto, a indústria seguiu como setor líder, com 

destaque para as indústrias de transformação e construção. 

A base da política industrial do Governo Geisel foi a substituição de 

importações de bens de capital e insumos básicos para a indústria, além da 

promoção do aumento da produção de petróleo. Para isso o governo fez uso 
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de vários instrumentos, como subsídios, crédito de IPI e depreciação acelerada 

de equipamentos nacionais e política de preços, que foram implementados pelo 

BNDE, Conselho de Política Aduaneira, CACEX e Conselho Interministerial de 

Preços (CASTRO, 1985). 

A tentativa de retorno à política de substituição de importações recebeu 

muitas críticas, especialmente no sentido de que o governo estaria 

superestimando o mercado interno para tais bens. Contudo, a análise da 

eficácia dessa estratégia sugere que os objetivos gerais de reestruturação da 

oferta foram alcançados, mesmo que fora do cronograma. A substituição logrou 

êxito em internalizar as despesas com investimento, reduzindo a participação 

das importações de bens de capital no total das despesas com máquinas e 

equipamentos de 25,6% em 72 para 9% em 82. Em parte o sucesso da política 

de substituição de importações nesse período se deve ao fato de que 

paralelamente a ela o governo manteve a política de promoção de exportações, 

que cresceram durante o período (CASTRO, 1985). 

Contudo a manutenção da política de estímulos fiscais, creditício e 

cambiais teve custos pesados sobre a deterioração financeira do Estado ao 

longo da década de 70, resultando na fadiga dos instrumentos de ação do 

governo sobre a economia na década de 80. 

No início do governo Figueiredo houve a tentativa de ajustar os 

programas de investimento do II PND com as restrições de refinanciamento da 

dívida externa, de forma que durante um curto período ocorreu um esforço 

positivo na contenção do déficit público. Ao longo do período Simonsen tentou 

convencer seus colegas de gabinete e o Presidente da República da ameaça 

inflacionária representada por esses gastos, contudo a estrutura de repressão 

a preços, de incentivos fiscais, utilização das estatais como instrumento de 

captação de empréstimos externos, subsídios não seria desmontada de forma 

fácil. 

Nesse quadro os conflitos políticos internos desempenharam um papel 

fundamental na opção por “dar prioridade ao crescimento”. A decisão de não 

utilização da política cambial significou a opção pela intervenção direta na 
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economia - incentivos fiscais e creditícios - no processo de reorientação da 

oferta. Essa opção significou a deterioração mais rápida das receitas públicas, 

sem a contrapartida de um aumento de arrecadação. 

Nesse período, os erros de avaliação mais graves foram aqueles 

relacionados ao tempo de mudança de oferta, comportamento da taxa de juros 

e do comércio internacional. Ajustes maiores na economia frente a esses 

fatores, bem como a menor ênfase em programas desastrosos (como o 

nuclear) teriam permitido um maior equilíbrio nas contas públicas para o novo 

governo que assumiria (SOUZA, 2008).  

Outro problema no período foi a mudança no perfil da dívida externa, que 

é progressivamente estatizada, passando de 45% correspondente ao setor 

privado em 74, para 22% em 1980, o que implicaria, em meados da década de 

80, na incapacidade de financiamento do setor público. A principal crítica a 

esse movimento ataca o fato de não ter ocorrido paralelamente um aumento da 

renda disponível do setor público. Pelo contrário, entre 73 e 83 a renda 

disponível cai de 16,8% para 8,67% do PIB. 

Fica claro o caráter precário da articulação da política econômica após o 

primeiro choque do petróleo. Essa falta de articulação deixou como legado para 

os anos 80 sérias dificuldades para o setor público, entre elas a necessidade 

de promover um aumento na arrecadação tributária que interrompesse o 

processo inadequado de financiamento (CARNEIRO, 1989).  

3.4 Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 

O primeiro período do governo Lula - 2003/2006 - foi caracterizado por 

uma política econômica conservadora e mantenedora dos preceitos do governo 

anteriormente combatido e como conseqüência dessa ação o resultado foi o 

baixo crescimento econômico e uma das menores taxas de investimento 

público da história do país (FILGUEIRAS e GONÇALVES, 2007). 

O discurso utilizado à época era de que se fazia necessário um forte 

ajuste nas contas públicas deterioradas, a fim de possibilitar condições 

estruturais para um crescimento vigoroso, sustentável e constante. Desta 
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forma, em janeiro de 2007, é lançado o Programa de Aceleração do 

Crescimento com a finalidade de criar condições macro-setoriais para o 

crescimento econômico no período 2007-2010 e pós 2010.  

Ao ser lançado, o PAC não demonstrava mudança significativa na política 

econômica, uma vez que era garantida pelo governo a “”estabilidade 

macroeconômica”, com a autonomia do Banco Central, ataca alguns gargalos 

de infra-estrutura e energia,incentiva o setor privado a investir e...conta com a 

sorte para que a situação externa não prejudique os planos” (PAULANI, 2008, 

p.144).  

Também ocorreram críticas dos setores mais ortodoxos, já que algumas 

de suas bandeiras não foram contempladas, tais como o aperto fiscal, reforma 

previdenciária e reforma tributária – desonerando a produção, ao ponto das 

agências de classificação de risco como a Moody´s e a Merryl Linch 

descartarem a elevação do Brasil devido às incertezas fiscais. 

Paulani (2008) aumenta a crítica em cima do PAC, no qual aponta que 

somente seria um plano de desenvolvimento econômico “digno do nome” se 

este passasse pela recuperação da capacidade do país de fazer política 

econômica, implicando na vontade política de alterar o modelo em vigência. 

Fato é que o PAC possui medidas que se alinham ao modelo conservador 

como o controle da expansão da despesa com pessoal da União, medidas de 

aperfeiçoamento da administração da previdência social e em conseqüência 

sua reforma, a extinção de empresas estatais em processo de liquidação como 

a Rede Ferroviária Federal S.A e a Companhia de Navegação do Rio São 

Francisco, o regime de previdência complementar são algumas das ações que 

fazem parte do programa. 

Contudo é a primeira vez, desde o II PND, que se organiza um plano 

econômico que não seja um plano de estabilização37. O PAC é um programa 

                                                 
37

 No governo Figueiredo foi lançado o III PND, plano estabelecia como metas prioritárias: cres-

cimento de renda e do emprego; equilíbrio do balanço de pagamentos; controle da dívida 

externa; combate à inflação; e desenvolvimento de novas fontes de energia. Dos vários 

objetivos planejados, um dos que o Governo levou avante foi a substituição progressiva da 

energia importada por energia nacional. Contudo, a maioria dos objetivos planejados estiveram 
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que visa promover a aceleração do crescimento econômico, o aumento do 

emprego e a melhoria das condições de vida da população brasileira. Consiste 

em três medidas: i) incentivar o investimento privado; ii) aumentar o 

investimento público em infra-estrutura; e iii) remover obstáculos burocráticos, 

administrativos, normativos, jurídicos e legislativos ao crescimento. 

Subdivididos em cinco blocos: 1) investimento em infra-estrutura; 2) estímulo 

ao crédito e ao financiamento; 3) melhora do ambiente de investimento; 4) 

desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário; e 5) medidas fiscais de 

longo prazo. Seus fundamentos econômicos estão baseados na estabilidade 

monetária, responsabilidade fiscal e baixa vulnerabilidade externa (MANTEGA, 

2007).  

Além dessas medidas institucionais, o programa tem metas 

macroeconômicas estipuladas, tanto para a taxa selic nominal, a taxa de 

inflação, taxa de crescimento real, resultado primário, resultado nominal e taxa 

da dívida líquida do setor público, conforme a tabela 03 a seguir. 

Tabela 03: Metas - dados macroeconômicos do PAC 

Cenário 2007 2008 2009 2010 

Taxa Selic Nominal 12,2% 11,4% 10,5% 10,1% 

Taxa de Inflação 4,1% 4,5% 4,5% 4,5% 

Taxa de Crescimento 
Real do PIB 

4,5% 5,0% 5,0% 5,0% 

Resultado Primário 
em % PIB 

4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 

PPI em % do PIB 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Resultado Nominal 
em % do PIB 

-1,9% -1,2% -0,6% -0,2% 

Dívida Líquida do 
Setor Público em % 
do PIB 

48,3% 45,8% 42,9% 39,7% 

Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento, 1º balanço/2007. 

 

Devido principalmente à crise financeira internacional, algumas dessas 

metas não foram alcançadas, mas cabe destacar que o programa foi 

importante para a minimização dos impactos desta crise no Brasil, uma vez 

                                                                                                                                               
longe de ser alcançados. O período foi marcado por grave crise econômica, que se refletia em 

problemas fundamentais, tais como: dívida externa, inflação, desemprego que impediram a 

execução do plano. E o Avança Brasil, do governo FHC, que devido às diversas crises sofridas 

pelo país ficou estagnado. 
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que o PAC já havia proporcionado ao país um programa estruturado de 

investimentos e, diferentemente das crises anteriores, onde o governo reduzia 

os investimentos para evitar desconfianças sobre as finanças públicas, ele foi 

reforçado, conforme visto no capítulo 2. O resultado foi uma expansão média 

da economia brasileira de 4,6% e a criação de 8,57 milhões de postos de 

trabalho nos quatro anos do programa.  

Nesse período, um dos fatores relevantes para o crescimento do 

investimento, de um modo em geral, foi a expansão do crédito bancário, 

principalmente no setor imobiliário. De tal forma que foi disponibilizado no 

período do programa em crédito mais de R$ 5 trilhões, abaixo dos padrões dos 

países desenvolvidos, mas alto para o padrão brasileiro. O BNDES também 

teve um crescimento significativo, que saltou em 2006 de R$ 52,3 bilhões para 

no final de 2010 atingir R$ 168,4 bilhões, um aumento de 322% no seu 

desembolso. 

Frente à política fiscal ocorreu uma expansão de 1,6 p.p do PIB nas 

despesas primárias, houve uma ampliação dos investimentos, que passaram 

de 0,6% do PIB no final de 2006 para 1,2% no final de 2010. O gasto com 

pessoal aumentou de 4,5% para 4,7% em função da necessidade de 

reestruturação de carreiras e a substituição de servidores terceirizados. As 

despesas com transferência de renda saltaram de 8,4% em 2006 para 9% do 

PIB em 2010, o que demonstrou a estratégia do governo em fortalecer o 

mercado doméstico via programas sociais e via salário mínimo. 

Outro fato relevante, frente à questão fiscal, foi a capitalização da 

Petrobras, no montante de R$ 120,3 bilhões, que reforçou o superávit primário 

da União. Mesmo assim, o governo não atingiu a meta cheia estipulada e 

revisada de 3,1% do PIB, tendo que abater do resultado primário as despesas 

pagas dos projetos do PAC. No final de 2010 fechou em 2,78% do PIB. 

A ampliação das despesas primárias não impediu a queda da relação 

dívida líquida do setor público com o PIB, essas despesas elevaram os 

investimentos e fortaleceram o mercado interno. O resultado foi uma queda da 

dívida, que passou de 47,3% em 2006 para 41,5% do PIB em 2010. 

Um ponto sensível, no período do PAC, como nos oito anos do governo 

Lula, foi o controle inflacionário. Durante a execução do programa, a inflação 

não atingiu a meta estipulada, que era o acumulado 17,6% em quatro anos. O 
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realizado foi de 20,61%, dois momentos foram determinantes para o aumento 

da inflação, o primeiro sentido em 2008 foi o fim da CPMF e a injeção de 1,4% 

do PIB na renda disponível do setor privado, estimulando ainda mais a 

demanda agregada e o aumento do preço dos alimentos (BANCO CENTRAL, 

2008) e o segundo foi em 2010 com o aumento do gasto do governo, 

principalmente para atender às demandas do PAC, além de ser ano eleitoral e 

novamente o aumento dos alimentos no cenário internacional (BANCO 

CENTRAL, 2010). 

Nestes dois momentos, o Banco Central atuou e aumentou a taxa de 

juros, um instrumento forte de contenção da demanda e com isso da inflação, 

mas também incompatível com o objetivo do PAC porque 

 

 “1) mantêm a atratividade dos ativos financeiros vis-à-vis o 
investimento produtivo; 2) não reduzem de forma significativa as 
despesas financeiras do governo federal que devem financiar o 
investimento público; 3) podem gerar um clima de desânimo 
generalizada – uma taxa de juros elevada manterá o modelo 
estagnacionista do stop-and-go”. (SICSÚ, P.15, 2007) 

 

Esta elevada taxa de juros, em conjunto com um cenário ainda cercado 

de incertezas sobre o desempenho da economia global, contribuiu para a 

apreciação da taxa de câmbio e como conseqüência ocorreu um aumento 

drástico nas importações e déficit em transações correntes da balança de 

pagamento desde meados de 2009.  

Para evitar ainda mais a apreciação do câmbio, o Banco Central 

intervêm constantemente no mercado cambial e com isso aumenta as reservas 

internacionais a um custo fiscal muito alto38. Outra medida foi a taxação, via 

imposto sobre operações financeiras, da entrada de capitais e das margens 

nas operações praticadas no mercado futuro de dólar. 

Em suma, grande parte do programa foi atendida, ocorreu um aumento 

significativo na taxa de investimento público, que em 2006 era de 1,62% 

passou para 3,27% do PIB em 2010, a formação bruta de capital fixo em 2006 

era de 16,4% em 2010 foi de 18,44% do PIB, além de um aumento constante 

no emprego e na renda, como também diminuição das desigualdades sociais. 

                                                 
38

 O custo para o carregamento de reservas por parte do setor público é a diferença entre a 

taxa de juros doméstica e a internacional. Ver mais em Sicsú, 2007. 
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Se, de um lado, o objetivo do programa em sua grande parte foi 

atendido, a política econômica tem alguns desafios para a manutenção e 

ampliação39 do PAC. No final do governo Lula foi observado aumento da 

inflação, desequilíbrio nas contas externas, taxa de juros altas que deverá ser 

tratado com atenção pelo governo Dilma, a fim de manter o processo de 

investimento iniciado por Lula. 

 

3.5 Similaridades e diferenças  

O debate, pautado pelo Governo Federal, desde o lançamento do PAC na 

mídia e nos documentos oficiais, era que depois de muitos anos a “agenda” do 

desenvolvimento estava posta na mesa. Por isto, neste momento do trabalho, 

serão analisadas as principais similaridades e diferenças, de forma sucinta, 

entre o PAC, o Plano de Metas e o II PND. 

 

3.5.1 Situação Política 

A situação política no momento histórico entre os planos eram diferentes. 

A eleição de Juscelino Kubitschek para a presidência foi realizada em um 

turno, no qual não se obteve a maioria absoluta dos votos – 36% do total – o 

que deu margem de questionamento para a legitimidade da eleição pelos 

oposicionistas. A instabilidade era tamanha, que a posse de JK ocorreu graças 

a intervenção do então Ministro de Guerra, Marechal Henrique Lott. Neste 

contexto conturbado JK assume o Brasil e aplica seu slogan “50 anos em 5” e 

implementa o Plano de Metas (BRUM,1997). 

Já o II PND, implementado pelo governo do General Ernesto Geisel, no 

quarto governo da ditadura militar, tinha a intenção de manter a ideologia do 

“Brasil potência”, símbolo do ufanismo militarista, entretanto foi neste momento 

histórico do país, que se iniciou o processo de flexibilização e abertura do 

regime autoritário e sua transição para a democracia (FONSECA e 

MONTEIRO, 2007). 

                                                 
39

 O total do PAC para os 04 anos do governo Lula é de R$ 656,4 bilhões, contudo diversas 

obras de grande envergadura deverão ser concluídas pós 2010 e que somam mais de R$ 700 

bilhões. Ver mais detalhes no 11º balanço do PAC. 
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 E o PAC, por fim, foi implantado no segundo governo Lula, numa 

condição de legitimidade ímpar, a democracia brasileira já estava consolidada 

há quase vinte anos e o presidente Lula vinha de uma reeleição. 

 

3.5.2 Fonte de Inspiração 

O Plano de Metas corporificou o slogan da campanha de JK – cinqüenta 

anos em cinco. Era a primeira vez que um governo assumia um programa 

estruturado, e com isso foi importante para consolidar a era do planejamento 

na administração pública brasileira40. 

 Fundamental para a elaboração do Plano de Metas foi o estudo realizado 

pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos de Desenvolvimento Econômico, a 

qualificação técnica dos brasileiros na área de planejamento, a implementação 

de técnicas de análise de projetos e de rentabilidade e a criação do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico-BNDE (CAMPOS, 1994). 

A partir destes estudos foram identificados os pontos de 

estrangulamento41 e os pontos de germinação42, acrescido da influência da 

CEPAL, assim dessa forma internalizando novos processos produtivos, a fim 

de iniciar uma nova etapa de substituição de importação na economia 

brasileira. 

Frente ao II PND, um pouco antes de seu lançamento ocorreu a 

quadruplicação do preço do petróleo, aumento no preço do carvão e das 

matérias primais essenciais de tal forma que ocorreu uma reestruturação dos 

preços em geral. O setor industrial brasileiro estava com quase toda sua 

capacidade instalada ocupada, fruto do “milagre brasileiro”, por isso havia a 

                                                 
40

 “Os primeiros passos embrionários nessa direção haviam sido dados com o genérico Plano 

SALTE ( Saúde, Alimentação, Transporte e Educação) no governo Dutra” (BRUM, p.235,1997). 

Isto, porque o Pano SALTE, devido aos problemas econômicos na época, não teve fonte de 

financiamento. 

41
 Os pontos de estrangulamento internos eram a energia, transporte e alimentação e os 

pontos externos eram os limites à capacidade de importar e de obtenção de crédito (BRUM, 

1997). 

42 “ ...setores que seriam impulsionados por investimentos, uma vez solucionados problemas 

de infra-estrutura, e que teriam efeito multiplicador a montante e a jusante – caso da indústria 

automotiva, por exemplo, que requer, antes, fábricas de peças e componentes, e, depois, 

empresas comerciais que se encarregam da venda aos consumidores, postos de combustíveis, 

oficinas de conserto etc.” (BRUM, p.235, 1997). 
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necessidade de aumentar os investimentos, a fim de aumentar a produção. 

Contudo, o Brasil era muito dependente dos produtos que tiveram forte 

valorização, o que provocou um acentuado desequilíbrio nas contas brasileiras 

e pelas mesmas razões a inflação se acelerou. 

Naquele momento, de abalo na economia mundial, se tornava 

desfavorável a expansão econômica, ao menos no curto prazo. Entretanto, o 

governo optou por manter o ritmo de crescimento da economia. Para que isto 

ocorresse o programa tinha que cumprir algumas metas fundamentais: 1) 

manter a performance do “milagre”; 2) diminuir as disparidades de renda; 3) 

corrigir as distorções no setor de transporte; e 4) implantar um novo padrão de 

industrialização43.  

Essa opção significava a decisão do governo de completar o processo de 

substituição de importação, implantando sua terceira fase. 

Já em relação ao PAC, a sua implantação já era sabida pela sociedade, 

por meio da eleição. Ainda, não denominado PAC, Lula apresentou em seu 

programa de governo um plano que colocaria em pauta o tema do 

desenvolvimento, uma vez que seu primeiro mandato foi caracterizado pelos 

altos superávits primários, altas taxas de juros e baixo crescimento econômico. 

O PAC visou à integração de forma coordenada do investimento do Brasil, 

utilizado como base o plano nacional de logística de transporte, do plano 

decenal do setor estratégico de petróleo e gás natural e do programa de 

energias renováveis. O governo, ainda, daria condições para que o setor 

privado conduzisse o país para um crescimento sustentável e de longo prazo. 

Para que isto ocorresse, diferentemente do Plano de Metas e do II PND, que 

atuaram fortemente para completar o processo de substituição de importação, 

o PAC atacou em duas frentes: gargalos de infraestrutura – energética e 

logística; e investimento maciço na área de habitação e saneamento.  

Os únicos dois itens do programa, que se assemelhavam com um 

processo de substituição de importação, eram os programas de incentivo ao 

setor de TV digital e ao setor de semicondutores, que se encontra atualmente 

incipiente. 

                                                 
43

 O novo padrão industrial passava pela indústria básica, compreendendo a produção de bens 

de capital, a eletrônica pesada e a produção de insumos ou matérias primas básicas; a grande 

mineração; e a expansão do setor de energia. 
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3.5.3 Papel do BNDES e das estatais. 

Com o intuito de tirar o Plano de Metas do papel, a fim de agilizar a 

execução, JK criou a administração paralela44 e o BNDES era parte integrante, 

responsável pelo financiamento dos projetos de expansão na área econômica e 

na infra-estrutura. Foi o então BNDE que financiou a aquisição de empresas 

pelo governo federal, bem como a criação.  

No setor energético a criação das centrais elétricas de Furnas, em 1957, 

a companhia hidroelétrica do Vale do Paraíba em 1960, no setor siderúrgico, a 

USIMINAS em 1956, Companhia Ferro e Aço de Vitória em 1959, Companhia 

Siderúrgica Vatú e a Companhia Siderúrgica Paulista em 1960, no setor de 

transporte Rede Ferroviária Federal S.A (1957) e o Serviço de Transporte da 

Baia da Guanabara – STBG (1959).  

Também, a criação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 

Brasil, que mais tarde foi dividida em várias empresas que se integraram ao 

governo do Distrito Federal. Estas empresas, em conjunto com a Petrobras 

foram decisivas para o sucesso do Plano de Metas. 

No Período do II PND, o BNDES voltou a concentrar recursos, 

principalmente em insumos básicos (siderurgia, química e petroquímica, papel 

e celulose e metalurgia de não-ferrosos) e bens de capital. Foi dada ênfase ao 

apoio à empresa privada nacional de acordo com as diretrizes desse plano. Os 

recursos do PIS/Pasep tornaram-se a principal fonte do Sistema BNDES. Com 

a criação das subsidiárias Ibrasa, Fibase e Embramec, o Sistema passou a ter 

participação acionária nas empresas. Cabe destacar, nesse período, a 

concessão de financiamentos com correção monetária limitada a 20% a.a., que 

é uma forma de capitalização indireta, demonstrando o grande empenho do 

governo na montagem de um parque industrial de insumos básicos e de bens 

de capital (MONTEIRO, 2002).  

As estatais foram fundamentais para a execução do programa, porque 

além de garantir o apoio dos grupos oligárquicos regionais, foi também o 

                                                 
44

 Constituída fundamentalmente por órgãos extra-constitucionais criados por decreto, era um 

conjunto de instrumentos formados por órgãos já existentes e por novos órgãos com funcões 

específicas criados na ocasião. Seu objetivo era aumentar a racionalidade e agilidade do 

sistema administrativo brasileiro. (BRUM, 1997). 
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instrumento primordial de captação de recursos externos e implantação das 

principais ações estratégicas do II PND, entretanto fez explodir a dívida externa 

brasileira (SANTOS e COLISTETE, 2010). 

Já no PAC, o BNDES foi fundamental para o financiamento das empresas 

privadas nacionais e estrangeiras, tanto que foi lançado um pacote de medidas 

voltadas a estimular os investimentos em infraestrutura como à redução de 

spreads básicos nas linhas de financiamento para segmentos estratégicos, tais 

como energia elétrica, logística e desenvolvimento urbano; criação de grupos 

de trabalho internos para monitorar, acompanhar e responder a órgãos de 

controle externo sobre os projetos do PAC na carteira do Banco; e o 

lançamento do Programa BNDES de Financiamento ao Programa de 

Aceleração do Crescimento, de apoio a projetos abrangidos pelo PAC no 

âmbito das linhas de Infraestrutura, de operações com estados e municípios, e 

de leilões do tipo menor tarifa.  

 Tanto é visível a importância do BNDES para o PAC que a linha de 

crédito do banco saiu de R$ 52,30 bilhões no final de 2006 para R$ 168,40 

bilhões, uma variação de 322% (BNDES, 2011). 

 O setor estatal, por meio das empresas públicas e das estatais, foram 

responsável por parte significativa da captação de recursos do BNDES, 

principalmente as empresas ligadas ao setor de energia com destaque para a 

Petrobras e a Eletronorte, além de representarem 33% do montante global do 

PAC, o que demonstra a importância estratégica dentro do programa. 

 

3.5.4 Resultados econômicos 

 

Para poder executar o Plano de Metas, as fontes de financiamento que 

existiam na época eram: 1) aumento das exportações, por meio de uma 

reforma cambial; 2)aumento da poupança, com redução do consumo; 3) 

aumento da arrecadação fiscal, por meio de uma reforma tributária; 4) capital 

estrangeiro, por meio de obtenção de crédito e investimento direto de 

multinacionais e; 5) aumento da emissão de papel-moeda, causando aumento 

da inflação (BRUM, 1997). 

O Plano era ambicioso e por isso decidiu-se optar pelos caminhos menos 

complexos: recursos externos e emissões inflacionárias. 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/financiamentoPAC.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/financiamentoPAC.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Infraestrutura/index.html
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Em relação ao recurso externo, o governo JK assumiu uma posição 

favorável à entrada de capitais estrangeiros, concedendo-lhes estímulos e 

facilidades. Segundo Fausto (1995), tratava-se de combinar o Estado, a 

empresa privada nacional e o capital estrangeiro para promover o 

desenvolvimento, com ênfase na industrialização. O governo considerava 

fundamental congregar a “iniciativa privada – acrescida substancialmente de 

capital e tecnologia estrangeiros – com intervenção contínua do Estado como 

orientador dos investimentos através do planejamento” (BENEVIDES, p.202, 

1976). 

Em torno do aumento da emissão de moeda, JK acreditava na viabilidade 

de uma inflação desenvolvimentista, uma vez que estava convencido que ao 

“imprimir papel-moeda era inflacionário quando a emissão se destinava ao 

custeio do funcionalismo, não porém se a destinação fosse o pagamento de 

obras produtivas” (KUBITSCHEK, apud CAMPOS, p.271, 1995). Desta forma o 

governo desconsiderou as conseqüências negativas da inflação: corrosão do 

poder aquisitivo dos salários, tensões sociais, desequilíbrio nos preços 

relativos, distorção de investimentos etc. 

O Plano de Metas foi um programa que teve um alto índice de realização, 

elevou a produção de energia para 4,7 milhões de kW, aumentou a produção 

de petróleo de 6,8 mil para 218 mil barris/dia, construiu mais de 1.000km de 

ferrovia, pavimentou mais de 5.000 km e construiu mais de 13 mil km de 

rodovias, aumentou o número de tratores em 50%, como também a produção 

de adubos químicos de 18 mil para 115 mil toneladas. No setor industrial 

aumentou a capacidade de produção de aço em lingotes de 1,37 para 2,15 

milhões de t/ano, de alumínio de 2,6 mil para 15,8 mil t/ano, instalação da 

indústria automobilística com a produção de 133 mil veículos ao ano, 

implantação da indústria de construção naval com a capacidade de construção 

de 158 mil t/ano.  

Em suma, foi um plano bem sucedido no campo das realizações, contudo 

com impactos econômicos graves, principalmente o inflacionário e o 

desequilíbrio nas contas internas e externas. 

Os impactos dos indicadores nos cinco anos de JK estão apresentados 

na tabela 04 a seguir. 
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Tabela 04: Desempenho econômico do governo JK – 1956/1960 

Ano PIB (%) 

 
Taxa de 
Investi-
mento 

sobre o 
PIB 

Inflação 
(%) 

Déficit 
público 

(%) 

Endivida-
mento 

externo* 
(%) 

Saldo 
comercial* 

(%) 

Balança de 
pagamento*  

(%) 

1956 2,90 14,46 24,54 44,50 2.694 437 194 

1957 7,70 15,04 6,96 38,40 2.658 107 -180 

1958 10,80 16,98 24,40 26,00 3.069 65 -253 

1959 9,80 17,99 39,42 16,80 3.392 72 -154 

1960 9,40 15,72 30,46 16,80 3.907 -23 -410 

  Fonte: IBGE, Banco Central do Brasil e IPEADATA.  
  * Em milhões de dólares. 

 

O II PND era um programa de desenvolvimento muito ambicioso, portanto 

era necessário um alto investimento para sua realização. Com sua execução 

ocorreram avanços expressivos na economia brasileira, com custos 

econômicos e sociais. A economia se manteve em crescimento, num momento 

de crise internacional, ocorreu uma expressiva expansão na indústria de bens 

da capital, de insumos básicos e da mineração, se tornando o único país do 

terceiro mundo a completar a fase de substituição de importação, como 

conseqüência se fortaleceu e consolidou seu processo de industrialização 

(CASTRO, 1985). 

 O programa foi importante, também, na descentralização do crescimento 

econômico, com a implantação de grandes empreendimentos fora da região 

Sudeste, tais como o II Pólo Petroquímico em Camaçari, na Bahia, o III Pólo 

Petroquímico em Triunfo, no Rio Grande do Sul, o Projeto Mineral de Carajás, 

no sul do Pará, a expansão da agricultura modernizada na região do Cerrado, 

entre outros (BRUM, 1997). 

 A política de contenção de importação e de estímulo à exportação 

obteve razoável êxito, quase equilibrando a balança comercial no final do 

período, depreciada pelo desequilíbrio provocado pela elevação do petróleo e 

dos produtos importados em geral. O Brasil, naquele momento, conseguiu 

alterar a pauta de exportação, ao ponto de, a partir de 1979, os produtos 

industrializados  passarem a superar as exportações de bens primários. No II 

PND consolidaram-se alguns grupos econômicos nacionais, sobretudo bancos, 

empreiteiras, redes de lojas e supermercados, indústrias nas áreas de 
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siderurgia, metal-mecânica, cimento, papel e celulose, bens de capital e 

agropecuária, o que estruturou a formação do complexo financeiro-industrial 

brasileiro (CASTRO, 1985). 

 Contudo, para a execução do programa, ocorreu o descontrole na 

balança comercial, desequilíbrio na balança de pagamento, e assim gerando 

déficits em conta correntes, que passaram a ser cobertos com empréstimos 

junto a bancos estrangeiros. A dívida externa bruta aumentou 346%, a líquida 

em 513% e a interna em 116% no período e a inflação saiu de 15,6% em 1973 

para chegar ao pico de 46,3% ao ano.  

Os impactos dos indicadores nos cinco anos do governo de Geisel estão 

apresentados na tabela 05 a seguir. 

 

Tabela 05: Desempenho econômico do governo Geisel – 1974/1978 

Ano PIB (%) 

Taxa de 
Investi-
mento 

sobre o 
PIB 

Inflação 
(%) 

Dívida 
Externa 
Brutra* 

Reservas* 
Dívida 

Líquida* 

1974 8,20 21,85 34,50 17,20 5,30 11,90 

1975 5,60 23,33 29,30 21,20 4,00 17,20 

1976 9,00 22,42 46,30 26,00 6,50 19,50 

1977 4,70 21,35 38,80 32,00 7,20 24,80 

1978 5,00 22,27 40,70 43,50 11,90 31,60 

             Fonte: IBGE, Banco Central do Brasil e IPEADATA.  
             * Em bilhões de dólares. 

 

O PAC foi aplicado por um governante, diferentemente dos demais, que 

já estava no poder há quatro anos e estruturou um programa com um enfoque 

diferente, tanto do Plano de Metas e como do II PND. O PAC teve direção para 

o desentrave estrutural, tanto na área energética quanto logística e um olhar 

mais voltado ao setor de habitação e infraestrutura social, suas ações não 

foram no intuito de atuar no processo de substituição de importação.  

Também, diferentemente de ambos, é um plano que tem como um dos 

eixos estruturais metas fiscais, condicionado em grande parte ao movimento do 

mercado e aos indicadores econômicos, em especial a inflação e 

conseqüentemente a taxa de juros, por meio da autonomia operacional do 

Banco Central. 
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Fato é que o PAC é um programa menos intervencionista, apesar das 

empresas estatais e o BNDES serem fundamentais para sua realização. E os 

indicadores econômicos, do ponto de vista fiscal são melhores e do ponto de 

vista de crescimento econômico tem um desempenho inferior. A tabela 06 a 

seguir apresenta o desempenho econômico do segundo governo Lula, no qual 

o PAC está inserido. 

 
Tabela 06: Desempenho econômico do 2º governo Lula – 2007/2010 

Ano PIB (%) 

Taxa de 
Investi-
mento 

sobre o 
PIB 

Inflação 
(%) 

Taxa 
Selic 
(%) 

Dívida 
Líquida 

(%) 
sobre o 

PIB 

Conta 
Corrente 

(%) 
sobre o 

PIB 

Reservas* 

2007 6,09 17,44 4,46 11,25 45,50 0,11 180,33 

2008 5,16 19,11 5,90 13,75 38,90 -1,72 206,80 

2009 -0,64 16,91 4,31 8,75 43,40 -1,54 239,05 

2010 7,49 18,44 5,91 10,75 41,50 -2,28 288,57 

       Fonte: IBGE, Banco Central do Brasil e IPEADATA.  
       * Em bilhões de dólares. 

 

Importante salientar que são diferentes momentos históricos, contextos 

diferentes de cada período, portanto a referência de análise comparativa entre 

os planos se dará, de maneira fria, por três indicadores: média do PIB, média 

da taxa de investimento e média da taxa de inflação. O gráfico 15, a seguir, 

demonstrará o comparativo entre os planos. 

Gráfico 15: Comparativo dos principais indicadores macroeconômicos 
entre o Plano de Metas, II PND e PAC – média do período 

 

Fonte: IBGE, Banco Central do Brasil e IPEADATA. 
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O gráfico 15 demonstra que na questão inflacionária, devido a um eixo 

específico de consistência fiscal, o PAC apresenta o melhor desempenho. Sua 

média inflacionária foi de 5,15% ao ano, em seguida com um índice já bem 

maior aparece o Plano de Metas com 25,16% e com uma variação ainda maior 

o II PND com 37,92%. 

Frente a taxa de investimento, o II PND obteve uma melhor 

performance, no qual teve 22,24% em média, seguido do PAC com 17,98% e 

do Plano de Metas com 16,04%. Pela lógica econômica, por ter tido uma maior 

taxa de investimento, o II PND deveria ter a melhor média na variação de 

crescimento do PIB, o que não aconteceu. Neste caso, do ponto de vista de 

crescimento econômico o Plano de Metas foi o programa melhor sucedido, com 

um crescimento médio de 8,12%. Esta análise não está se pautando pela 

condição vigente de cada época e sim um retrato momentâneo de cada 

período histórico.  

O quadro 08 faz um resumo dos principais temas abordados neste 

capítulo. 

Quadro 08: Resumo dos programas econômicos 

Descrição 

Programas 

Plano de Metas II PND PAC 

Situação Política Democracia Ditadura Democracia 

Principal meta 
Substituição de 

Importação 
Substituição de 

Importação 
Redução dos gargalos 

de infraestrutura 

BNDES Decisivo Decisivo Decisivo 

Papel do Setor Público Alta Alta Alta 

Papel do Setor Privado Médio Médio Alta 

Taxa de Investimento Alta Alta Alta 

Setor de destaque Automobilístico 
Construção 

Civil/Siderurgia 
Construção Civil 

Principal Financiamento 
Capital externo e 

emissão de moeda 
Capital externo Poupança interna 

Inflação Alta Alta Baixa 

Crescimento do PIB Alta Alta Média 

Endividamento Interno Nenhum Nenhum Alta 

Endividamento Externo Alta Alta Nenhum 

Balança Comercial Superavitária Deficitária Superavitária 

Balança de Pagamentos Deficitária Deficitária Deficitária 

Fonte: IBGE, Banco Central do Brasil, IPEADATA, LESSA (1983), CASTRO (1985) e 11º 
balanço do PAC 
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CONCLUSÃO 

A política de crescimento econômico no Brasil, durante o governo Lula, 

teve duas fases, a primeira no período de 2003 a 2006, de baixo crescimento 

econômico, em virtude do grande ajuste fiscal exercido em 2003, com o 

aumento do superávit primário, impostos elevados e alta taxa de juros, com o 

intuito de dar credibilidade ao mercado e cessar o crescimento inflacionário.  

O governo federal ficou patinando neste período, mantendo a política de 

altas taxas de juros, alto superávit primário, carga tributária elevada e se 

escorava, para obter um bom desempenho nas contas públicas, no excelente 

momento que vivia o comércio internacional, principalmente o setor de 

commodities, no qual o país é um dos líderes em produção de diversos destes 

produtos. O resultado foi um dos piores índices na taxa de investimento da 

história e um crescimento médio do PIB de 3,49%, dentro do PIB potencial 

indicado nos modelos econométricos do Banco Central. 

Nesta primeira fase, importante foi o início da recomposição do salário 

mínimo, o acesso ao crédito - principalmente do consignado - e a queda da 

taxa de juros a partir de 2004. Estes foram importantes itens para a formação 

de um mercado interno com condições de consumir a produção nacional não 

voltada para a exportação. 

A segunda fase começou em meados de 2006, com a saída do 

conservador  Antônio Palocci no Ministério da Fazenda e o ingresso de Guido 

Mantega em seu lugar até o final do governo Lula em 2010. Essa mudança foi 

importante porque a área econômica do governo não tinha mais tanta 

afinidade, tanto o é que em 2007 foi lançado um programa de crescimento 

econômico, que traria metas de redução de taxa de juros, redução do superávit 

primário e aumento do gasto público. 

Este programa, denominado PAC – Programa de Aceleração do 

Crescimento – visava articular e incentivar o setor privado, aumentar o 

investimento público em infraestrutura e remover obstáculos burocráticos, 

administrativos, normativos, jurídicos e legislativo ao crescimento. 
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O PAC, depois de 32 anos do lançamento do último plano de 

crescimento do Brasil, apresentava um conjunto enorme de obras, onde 

totalizavam inicialmente R$ 503,9 bilhões, divididos nos eixos de infraestrutura 

logística, energética e social e urbana, depois de alguns ajuste e inclusões de 

obras, principalmente no eixo social e urbana, o programa teve um 

acrescimento no seu planejamento de R$ 152,6 bilhões, o que fez com que 

chegasse ao total de R$ 656,5 bilhões.  

O PAC, em seu planejamento, demonstrou também ser um programa 

preocupado com a concentração regional, por isso é possível observar um forte 

investimento nas regiões Norte e Nordeste do país. 

Importante destacar que o PAC foi criticado tanto pelo setor 

desenvolvimentista da sociedade, por ser um plano tacanho perante a 

dimensão necessária dos investimentos no país, como do setor ortodoxo que 

não via no plano propostas de reformas previdenciária e tributárias claras, ao 

ponto do país não receber a elevação na classificação do risco pelas principais 

agências financeiras devido às suas incertezas fiscais. 

Fato é que o PAC foi um instrumento importante e decisivo para o 

governo federal, diante da crise do subprime. Considerada a maior crise 

mundial desde 1929, os créditos externos cessaram e que ocasionou uma 

grande saída de capitais de curto prazo e daqueles aplicados em empresas, 

por meio da bolsa de valores, como também a queda do consumo internacional 

afetando as exportações. 

O Brasil nesse momento já contava com uma forte valorização do salário 

mínimo, uma alta taxa de emprego e um mercado consumidor capaz de 

atender a oferta das empresas instaladas no país, por outro lado o PAC foi 

utilizado para capitanear a saída do país da crise, principalmente por meio das 

medidas institucionais que desoneraram e aumentaram o crédito ao setor 

produtivo e estimulou o investimento do setor privado. Também acelerou e 

intensificou sua participação na execução da obras no programa, desta forma o 

PAC acabou sendo uma importante arma anticíclica durante a crise. 
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A execução do programa foi bem sucedida para aquilo que ele foi 

proposto. O índice de execução foi o bastante elevado, com 94,1% da meta. O 

eixo de infraestrutura logística foi que obteve melhor resultado, seguido do 

setor de infraestrutura energética e de infraestrutura social e urbana. 

 Os problemas nas obras do setor de energia é que demandam tempo 

para serem executadas, mas 96% do total do planejado já está contratado. 

Frente à infraestrutura social e urbana ficou claro que as obras que são 

gerenciadas pelo governo federal têm mais agilidade e aquelas que são 

realizados em parcerias com estados e municípios sofrem mais atrasos devido 

a dois problemas, o primeiro decorrente de equipe técnica pouco especializada 

e o segundo devido aos problemas com a contrapartida financeira dos estados 

e principalmente dos municípios. Nota-se que a região Sudeste, região mais 

desenvolvida do país, tem o melhor índice de execução do PAC, enquanto a 

região Norte a execução mais lenta. 

Por fim, o PAC foi comparado aos dois planos de crescimento 

econômico que foram mais estudados na literatura econômica brasileira, o 

Plano de Metas e o II PND com o intuito de observar a possibilidade do 

programa do governo Lula ficar na história econômica do Brasil da mesma 

forma que ambos ficaram. 

O resultado é que o PAC, diferentemente do Plano de Metas e do II 

PND, não foi um plano de substituição de importação, foi um plano focado em 

dois eixos específicos: criar condições de infraestrutura para o setor privado, 

desta forma atacando os gargalos existentes na área logística e na área 

energética e tratou como nenhum outro plano tratou o eixo de saneamento e 

habitação, principalmente habitação.  

O PAC não ficará na história como um plano que mudou a estrutura 

produtiva do país como mudaram o Plano de Metas e o II PND, mas o que 

indica o estudo é que ficará na história por ter sido fundamental para o país na 

crise do subprime e que poderá ser marcado como o programa que conseguiu 

reduzir de maneira significativa o déficit habitacional brasileiro. 
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