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OBJETIVO 

 
Com a estabilização da moeda e mudanças na condução 
das políticas públicas do país, retoma-se, a partir de 2004 
o planejamento de médio e longo prazos do setor elétrico, 
e de 2007, do setor de transportes. Este trabalho analisa 
os documentos de planejamento produzidos desde 
então, no intuito de identificar a possibilidade de 
ocorrência de sobreposições de planos e instituições, 
multiplicação de esforços nas suas elaborações e 
execuções e má alocação de recursos públicos federais.  
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MOTIVAÇÃO 

Estudo sobre hidrovias realizado com a FGV/Rio (2014). 
 

• “Portanto, o que se verifica com relação ao setor hidroviário brasileiro é 
que, apesar de sub-explorado em seu potencial e com poucos recursos 
financeiros efetivamente aplicados, há, na esfera federal, a vigência 
simultânea de sete planos e programas, sob a coordenação ou 
responsabilidade direta de oito instituições, incluindo o CONIT. Sendo que 
o instrumento basilar que viabiliza o acesso às informações e 
conhecimentos necessários à elaboração dos documentos de 
planejamento, os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e 
Socioambiental, ainda estão em fase de elaboração.” 
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Planos e Programas analisados: 
 

Transportes: 
 
• Plano Plurianual 2004-2007 (Plano Brasil de Todos); 
• Plano Plurianual 2008-2011 (Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de Qualidade); 
• Plano Plurianual 2012-2015 (Plano Mais Brasil); 
• Plano Plurianual 2016-2019 (Desenvolvimento, Produtividade e Inclusão Social); 
• Plano Nacional de Logística e Transportes – PNLT (2008-2023); 
• Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (2007-2010); 
• Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2 (2011-2014); 
• Programa de Investimento em Logística – PIL (2012); 
• Programa de Investimento em Logística – PIL 2 (2015); 
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Planos e Programas analisados: 

Setor Elétrico: 
• Plano Plurianual 2004-2007 (Plano Brasil de Todos); 
• Plano Plurianual 2008-2011 (Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de Qualidade); 
• Plano Plurianual 2012-2015 (Plano Mais Brasil); 
• Plano Plurianual 2016-2019 (Desenvolvimento, Produtividade e Inclusão Social); 
• Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (2007-2010); 
• Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2 (2011-2014); 
• Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE (2006-2015); 
• Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE (2014-2023); 
• Plano Nacional de Energia – PNE 2030; 
• Programa de Investimento em Energia Elétrica – PIEE (2015-2018) 
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Considerações – Setor de Transporte 
• Ao longo da análise dos planos e programas do setor de transporte, implementados a partir de 2003, 

pode-se identificar os seguintes aspectos comuns, no que respeita aos objetivos dos investimentos 
apontados:  

 Redução do custo da logística (custos competitivos); 
 Diversificação da matriz de transporte de carga, visando seu maior equilíbrio, dada a acentuada 

concentração modal; 
 Estímulo à multimodalidade (maior integração dos polos produtivos); 
 Desenvolvimento sustentado; 
 Aumento de produtividade; 
 Modicidade tarifária; 
 Eliminação de gargalos ao crescimento; 
 Melhoria da competitividade (das empresas nacionais); 
 Redução das disparidades regionais. 
• Especificamente com relação ao setor de transporte, destacou-se ao longo do texto que os planos e 

programas apontavam pouca relevância ao investimento privado, até 2011/2012. Tais planos e 
programas definiam que a maior parte dos investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos 
adviria de recursos públicos, baseados nos orçamentos fiscal e das empresas estatais. Com o 
agravamento das dificuldades fiscais do governo federal, os documentos passaram a dar destaque à 
importância dos investimentos privados, como é o caso do PPA 2016-2019. Pode-se ressaltar o PIL (1 e 
2), lançados a partir de 2012, tem sua programação de investimento exclusivamente voltada ao setor 
privado, por meio de concessões (e também de autorizações, no caso de portos).  
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Considerações – Setor de Transporte 

• Cronologicamente constata-se que há um crescimento dos valores alocados nos planos e 
programas de investimento em infraestrutura de transporte (Quadro Resumo Financeiro). 
Destaque-se que o PPA cresce sua programação de investimentos entre os períodos de 2004-
2007 (R$ 24,15 bilhões) e 2012-2015 (R$ 126,91 bilhões), e sofre ajustes no planejamento para 
2016-2019 (R$ 117,40 bilhões), oriundos das dificuldades fiscais.  
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PLANO INVESTIMENTO 

PPA 2004-2007 24,15 

PPA 2008-2011 54,89 

PPA 2012-2015 126,91 

PPA 2016-2019 117,40 

PNLT 423,77 

PNLI 2015-2035 145,00 

PAC 1 2007-2010 58,30 

PAC 2 2011-2014 109,00 

PIL 162,70 

PIL 2 198,40 
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Considerações – Setor de Transporte 

• Com relação aos planos e programas analisados neste estudo, pode-se afirmar que 
há uma integração entre os mesmos. Isto é, eles são mutuamente considerados nas 
suas elaborações. Assim, os PPAs destacam a importância do PAC, do PNLT e do 
PIL, enquanto o PNLT afirma que tem por objetivo servir de base para a elaboração 
dos PPAs e de subsídio ao PAC. Mostrou-se que, na prática, são os projetos do PAC 
que passam a compor parte do portfólio do PNLT e do próprio PPA. 

  
• Constata-se que o PNLT e o PAC comportam dois conjuntos de projetos de 

investimentos com grande interseção, sob responsabilidades institucionais distintas, 
respectivamente o Ministério dos Transportes (PNLT) e a Casa Civil/Ministério do 
Planejamento (SEPAC-MP). Além disso, apesar da importância de ambos os 
documentos para o setor de transportes, eles são apenas indicativos, carecendo de 
força legal para incluir programas e ações e efetivar movimentação de recursos 
financeiros no Orçamento Geral da União - OGU (ou Lei Orçamentária Anual – LOA).  

 

8 



DISET 

Considerações – Setor de Transporte 

• O PAC recebe tratamento diferenciado quanto a certos aspectos de sua gestão e 
execução. No que respeita ao déficit público, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – 
LDO tem autorizado nos últimos anos o governo federal a descontar da meta do 
superávit primário os recursos diretamente aplicados nos projetos do PAC. O 
governo também autorizou que as obras constantes do PAC sejam licitadas sem a 
utilização da Lei 8.666/93, empregando procedimento mais expedito por meio do 
Regime Diferenciado de Contratações – RDC (Lei nº 12.462/2011).  

• Por fim, deve-se comentar que, do ponto de vista da legislação que envolve as 
finanças públicas, o Orçamento Geral da União - OGU (ou LOA) é o instrumento por 
meio do qual os projetos previstos nos planos e programas do governo federal, que 
necessitam de recursos públicos, podem ser executados. Para implementar as 
ações constantes, por exemplo, do PAC ou do PNLT é necessário que elas estejam 
previstas no PPA e, por sua vez, incluídas na Lei Orçamentária Anual. 
Institucionalmente, a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI-
MP) tem como principal atribuição elaborar, monitorar e avaliar o PPA, enquanto o 
Orçamento Anual é consolidado, elaborado e supervisionado pela Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF-MP), que também é responsável pela consolidação da 
LDO.  
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Considerações – Setor de energia Elétrica 
• Os planos e programas afetos ao setor de energia elétrica apresentam objetivos que lhes são 

comuns, destacando-se: 
 Garantia de suprimento da demanda (disponibilidade da oferta); 
 Diversificação da matriz elétrica, com estímulo ao desenvolvimento de fontes renováveis e 

alternativas; 
 Modicidade tarifária (redução de custos); 
 Universalização do acesso e inclusão social. 

 
• Quanto à programação da origem dos recursos para investimento, constata-se que o setor 

elétrico delega mais ênfase aos de origem privada. Assim, o PAC prevê investimentos com 
recursos privados e não explicita as fontes fiscais. Também os PDEs, o PNE e o PIEE, apesar de 
não explicitarem, apresentam projetos nos quais suas execuções contam com recursos de 
origem privada e das empresas estatais, como resultados das licitações. Por sua vez, como foi 
apresentado, os PPAs 2004-2007 e 2008-2011 não preveem alocação de recursos privados. 
Suas fontes são exclusivamente públicas. Contudo, os PPAs 2012/2015 e 2016/2019 apresentam 
inversões com fontes privadas (sob a rubrica “outras fontes”).  
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Considerações – Setor de energia Elétrica 

• O PDE 2006-2015 aponta para forte crescimento das fontes de geração hidrelétrica. 
No entanto, a realidade que se impôs foi no sentido do desenvolvimento das fontes 
térmicas dadas o forte crescimento da demanda, as dificuldades em se conseguir os 
licenciamentos ambientais e as condições pluviométricas desfavoráveis. 

  
• No caso do setor elétrico, a EPE é o órgão centralizador do processo de 

planejamento, não sendo possível identificar sobreposição de instituições elaborando 
diferentes planos e programas (embora os PPAs fiquem a cargo da SPI/MP, 
considerado o MME). 
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Considerações Finais 

• Constatou-se que o planejamento adquiriu uma relevância institucional no setor 
elétrico maior do que a do setor de transportes. No setor elétrico o planejamento é 
basilar na definição da sequência de projetos de geração e de transmissão que vão a 
leilão, coordenados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), mas 
previamente estipulados pela EPE. Para sua boa operação, o setor elétrico exige um 
planejamento mais integrado, destacadamente no que respeita aos projetos dos 
segmentos de geração e transmissão. Já no setor de transporte, apesar da 
relevância em se elaborar planos integrados, a sequência dos investimentos é 
menos imperativa, principalmente com relação ao segmento rodoviário. 
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Considerações Finais 

• Deve-se destacar que existe uma diferença entre as fontes de recursos que 
sustentam os investimentos do setor elétrico com as do setor de transporte. Há que 
se ter clareza quanto aos limites para o interesse do capital privado em infraestrutura 
– o retorno financeiro dos investimentos. Dessa forma, ressalta-se que a 
estruturação de financiamento a projetos de infraestrutura fica condicionada às 
expectativas de viabilidade econômico-financeira destes. Assim, de modo geral, os 
projetos de investimento em infraestrutura de energia – principalmente geração e 
transmissão de energia elétrica, geração térmica, exploração e produção de petróleo 
e gás natural, biocombustíveis – apresentam retorno econômico-financeiro e, por 
conta disto, conseguem melhores alavancagens, estruturas de fundos garantidores 
para viabilização dos projetos e acesso a crédito, que viabilizam modelagens de 
project finance. Por isso, no setor elétrico, não existe recursos fiscais para financiar 
os empreendimentos. Estes recebem recursos das empresas estatais e do setor 
privado. De modo geral, essas empresas (públicas e privadas) estão consorciadas 
para a realização dos investimentos. Também, de modo geral, recebem 
financiamentos do BNDES. Estes fatos fazem com que se constate significativa 
eficiência na alocação dos recursos e realização dos planos de investimento. (Deve-
se considerar os riscos de licenciamento e de construção). 
 

13 



DISET 

Considerações Finais 

• Por outro lado, constata-se que na infraestrutura de transporte, por conta das 
características dos projetos que apresentam menor retorno financeiro, os recursos 
públicos (fiscais) serão insubstituíveis em prazo largo, destacadamente no setor 
rodoviário, mas também na expansão da malha ferroviária e na manutenção e 
ampliação de aeroportos em áreas de menor demanda.  
 

• Percebe-se, então, que em períodos de restrições fiscais, como a que o país 
enfrenta na atualidade, o setor de transportes é fortemente afetado por conta das 
dificuldades em levar a termo a execução dos planos e orçamentos de 
investimentos. As inversões nos segmentos de rodovias, ferrovias, aeroportos e 
portos são alvo do ajuste fiscal empreendido pelo governo federal. Mesmo os 
investimentos privados, por meio de novas concessões, ficam dificultados por conta 
da baixa expectativa do mercado quanto ao comportamento futuro dos agregados 
macroeconômicos (e da conjuntura política). O setor elétrico também vem sofrendo 
restrições aos novos investimentos como consequência dos ajustes que o BNDES 
vem promovendo no PSI (Programa de Sustentação do Investimento), que tem 
utilizado subsidio fiscal e é a principal fonte de financiamento do setor (retração da 
demanda). 
 

14 



DISET 

 
 

MUITO OBRIGADO! 
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