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CAPÍTULO II 

A construção do novo país 
 

 

2.1. FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO  

No passado, a infra-estrutura brasileira foi construída essencialmente com dinheiro público. 
O governo utilizava-se de recursos do orçamento contando com a receita dos tributos e, quando 
essa fonte era insuficiente, emitia dinheiro ou títulos, gerando inflação. Hoje, o orçamento está 
exaurido, pelo acúmulo de responsabilidades com as crescentes demandas sociais e pelo peso da 
dívida pública. A solução de emitir dinheiro não é mais viável, a sociedade não aceita mais a 
inflação.  

É certo que os recursos ainda poderão aumentar como resultado do combate ao desperdício 
e à corrupção, mas deverão ser aplicados, preferencialmente, na melhoria dos serviços públicos e 
nas áreas sociais. Por isso, o Governo Fernando Henrique vai encaminhar ao Congresso Nacional 
uma proposta de reforma tributária que, além de simplificar a estrutura dos tributos, estimulará os 
investimentos e a produção, gerando mais receita.  

Embora a carga tributária brasileira seja inferior à de alguns países latino-americanos, já 
atinge 25% do PIB, o que deixa uma margem pequena para uma significativa elevação da receita. 
Por isso, é irrealista imaginar que, apenas com a reforma tributária, será possível obter recursos 
suficientes para financiar os investimentos de que o país necessita.  

O programa de investimentos do Governo Fernando Henrique contempla um conjunto 
amplo de obras e projetos, muitos dos quais deverão gerar retorno econômico mais que suficiente 
para torná-los atraentes para o setor privado. Por isso, o governo vai adotar novos mecanismos de 
captação de recursos, nacionais e estrangeiros, para financiar os investimentos necessários ao 
desenvolvimento. Vai incentivar ainda a participação do setor privado por meio de concessões e 
associações com empresas públicas:  

Os recursos externos constituem fonte importante para financiar o desenvolvimento. 
Contudo, não se pode permitir que a monetização de reservas internacionais se transforme em 
pressão inflacionária. A exemplo do que já vem ocorrendo em outros países que alcançaram a 
estabilidade econômica, serão adotadas medidas para permitir um alongamento dos prazos de 
permanência dos recursos externos, estimulando ainda sua canalização para investimentos 
produtivos, projetos de infra-estrutura, ou mesmo ativos financeiros de médio e longo prazos.  

É importante ressaltar que alguns investimentos, por suas características, deverão continuar 
sendo financiados com os recursos orçamentários. É o caso, por exemplo, das obras de alto 
interesse social.  

 

Fontes de financiamento  

Durante o Governo Fernando Henrique poderão ser mobilizados cerca de R$ 100 bilhões 
para financiar o programa de investimentos em infra-estrutura. Trata-se de uma estimativa 
conservadora face à experiência de outros países latino-americanos que alcançaram a estabilização 
recentemente. Condição indispensável, contudo, é a manutenção de uma política macroeconômica 
consistente, que compreenda o controle da inflação e do déficit público, a abertura da economia, a 
desregulamentação e a privatização. 



 7

 

Orçamento da União  

Nos últimos anos, a União tem destinado uma parcela muito pequena para o financiamento 
dos projetos de infra-estrutura. No primeiro ano de gestão, o Governo Fernando Henrique vai 
consolidar o saneamento financeiro do Estado através de ampla reforma fiscal a ser submetida ao 
Congresso Nacional, com o objetivo de resgatar sua capacidade de financiar investimentos em 
transportes, energia etc. Além disso, novos recursos serão gerados em função do combate ao 
desperdício e à corrupção e pela redução dos custos financeiros da dívida pública interna.  

O financiamento de boa parte desta proposta de governo na área social e nos programas de 
geração de emprego será feito a partir de uma nova orientação do gasto público, não apenas 
evitando os desperdícios e aumentando sua eficácia, mas também por meio do estabelecimento de 
objetivos centrais para a ação governamental. O financiamento do Programa Comunidade 
Solidária, por exemplo, não implicará a criação de novos fundos, mas o uso das transferências 
orçamentárias voluntárias aos estados e municípios e a consolidação dos atuais fundos sociais para 
garantir que seus objetivos sejam atingidos. Só ano de 1993 os repasses voluntários aos estados e 
municípios somaram R$ 3,6 bilhões em ações pulverizadas. Trata-se de um montante significativo, 
que poderá ter impacto considerável se os recursos forem usados de maneira coerente com os 
objetivos da política social do governo.  

O Governo Fernando Henrique vai destinar prioritariamente os recursos do orçamento para 
a recuperação dos gastos na área social. Porém, com a reforma tributária e a retomada sustentada 
do crescimento, poderão ser gastos, a partir do segundo ano de mandato, cerca de R$ 5 bilhões 
anuais nos investimentos em infra-estrutura.  

 

Receitas da privatização  

O processo de privatização será acelerado, segundo as diretrizes definidas nesta proposta. 
Mesmo com estimativas conservadoras, a venda dos ativos públicos deverá gerar recursos da 
ordem de R$ 15 bilhões nos próximos quatro anos para investimentos em projetos de infra-
estrutura.  

 

Fundo de Financiamento do Desenvolvimento  

As reservas internacionais, que hoje atingem cerca de R$ 40 bilhões, tenderão a aumentar 
ainda mais, como resultado da estabilização da economia.  

Contudo, a estabilização e a recuperação do clima de confiança na condução do país 
permitirão que o nível necessário das reservas internacionais seja gradualmente reduzido.  

O Governo Fernando Henrique vai utilizar parte destes recursos em moeda internacional 
para constituir um Fundo de Financiamento do Desenvolvimento e viabilizar, de forma 
complementar aos instrumentos tradicionais existentes, as importações de bens e serviços 
necessários à modernização da economia, tanto no setor produtivo quanto nos projetos de infra-
estrutura. Prevê-se que os recursos desse fundo, a ser gerido pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, poderão atingir R$ 20 bilhões ao longo dos 
quatro anos.  

 

Recursos privados  

Existe hoje, no mundo, um importante volume de recursos em busca de oportunidades 
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seguras e rentáveis de investimento. Os fundos de pensão dos países industrializados, por exemplo, 
tornaram-se grandes investidores nos projetos de infra-estrutura, realizados mediante concessão ou 
através de associações do setor privado com empresas estatais. Internamente, o mercado de capitais 
poderá ser impulsionado, com a reformulação do sistema privado de previdência complementar, 
que permitirá a mobilização da poupança nacional privada para o financiamento de longo prazo.  

No Brasil, a previdência complementar é ainda muito incipiente. Seus ativos somam cerca 
de R$ 34 bilhões e as projeções indicam um potencial da ordem de R$ 90 bilhões no ano 2000. Isto 
fará com que os fundos de pensão tenham que buscar alternativas de aplicações rentáveis para seus 
recursos nos próximos anos, como ocorre nos países mais desenvolvidos. A própria 
regulamentação dos fundos deverá ser revista para estimular a diversificação das aplicações.  

Dentro do programa de investimentos do Governo Fernando Henrique, vários projetos serão 
capazes de atrair tanto investidores nacionais quanto estrangeiros. Podem ser ressaltados: na área 
de transportes, a construção de estradas e ferrovias e a operação das já existentes; na de energia, a 
construção de gasodutos e de centrais termelétricas e hidrelétricas, e a expansão dos sistemas de 
distribuição; na área de telecomunicações, a expansão e modernização dos atuais sistemas. Estima-
se que os recursos das fontes privadas poderão atingir cerca de R$ 20 bilhões nos próximos quatro 
anos.  

 

Mercado internacional de capitais  

No período recente, o lançamento de bônus no mercado internacional tem se constituído em 
importante fonte de captação de recursos para financiar projetos públicos e privados. Além das 
empresas nacionais, estatais e privadas, pelo menos um estado tem recorrido a essa modalidade de 
financiamento. Estima-se que nos próximos quatro anos poderão ser obtidos R$ 15 bilhões de 
recursos externos através do lançamento de bônus no exterior – pelo Tesouro Nacional, BNDES, 
empresas estatais ou privadas – para serem aplicados no setor de infra-estrutura.  

 

Organismos e agências bilaterais e multilaterais de crédito  

Historicamente, o Brasil tem se constituído num dos principais tomadores de empréstimos 
do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Com a estabilização da 
economia e com a regularização das relações com a comunidade financeira internacional, os 
recursos desses organismos destinados ao Brasil poderão ser ampliados.  

Nos últimos anos, as operações com o BID se situaram ao redor de R$ 1 bilhão anuais, cifra 
que poderá ser elevada em função do aumento recente do seu capital. Os empréstimos poderão 
alcançar cerca de R$ 5 bilhões nos próximos quatro anos.  

Com o Banco Mundial, os empréstimos têm variado entre R$ 700 milhões e R$ 1,5 bilhão 
ao ano. Os recursos poderão estabilizar-se em níveis elevados, estimando-se uma captação de cerca 
de R$ 5 bilhões durante o Governo Fernando Henrique.  

Também como resultado da retomada sustentada do crescimento e da renegociação da 
dívida externa, as fontes bilaterais – Eximbanks, por exemplo – deverão voltar a conceder 
expressivos financiamentos ao Brasil, com recursos estimados em R$ 5 bilhões no período de 1995 
a 1998.  

Em resumo, através das fontes bilaterais e multilaterais de crédito poderão ser obtidos R$ 
15 bilhões nos próximos quatro anos. Desse total, cerca de R$ 5 bilhões deverão ser aplicados nos 
programas sociais e os restantes R$ 10 bilhões no financiamento dos projetos de infra-estrutura. Os 
recursos nacionais de contra partida caberão tanto à União quanto aos estados e municípios.  
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Captação dos recursos e articulação dos investimentos  

Para que o Brasil possa tirar o maior proveito possível da situação externa de oferta de 
recursos, conjugada com as condições internas favoráveis resultantes da retomada do crescimento 
com estabilização, é necessário garantir um ambiente atrativo e confiável para os investidores 
estrangeiros. Por isso, o Governo Fernando Henrique vai manter regras claras e estáveis para o 
capital estrangeiro, garantindo liberdade nas decisões de investimento e mobilidade dos recursos. 
Por outro lado, será preciso estabelecer claramente o papel do governo na regulação destas 
atividades para assegurar qualidade, competição e tarifas adequadas na concessão de serviços 
públicos.  

A mobilização dos recursos deverá contar com a ação positiva por parte do governo. Cerca 
de dois terços do total mencionado dependerão de sua atuação direta, na privatização, na 
mobilização das reservas ou ainda na captação de recursos de financiamento internacional. Por este 
motivo, será necessário aparelhar o setor público para exercer o papel de articulador na captação de 
recursos internos e externos. Mais ainda. Tendo em vista que a retomada do crescimento sustentado 
exige uma ação conjunta do governo e do setor privado, será criado um sistema de coordenação de 
todas as ações necessárias à viabilização do programa de investimentos. Para tanto, será reforçado 
o papel coordenador da política de investimentos da Secretaria de Planejamento, reformulado e 
ampliado o papel do BNDES e criada uma agência de promoção de investimentos. Além disso, 
serão estabelecidos critérios e mecanismos de atuação conjunta dos órgãos federais, ministérios 
setoriais, estados e municípios. Dentre as atribuições desse sistema, destaca-se a de assegurar a 
remoção dos eventuais obstáculos à realização do investimento e a correta destinação dos recursos 
no financiamento dos projetos.  

Em resumo, os recursos que se espera mobilizar teriam as seguintes origens:  
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2.2. INFRA-ESTRUTURA E INTEGRAÇÃO NACIONAL 

Apesar do intensivo crescimento econômico que o Brasil teve entre 1950 e 1980 e das 
políticas especiais adotadas por muitos governos, as disparidades regionais assumem, ainda hoje, 
proporções gigantescas.  

O Nordeste abriga 29% da população e participa com apenas 13% do PIB. Em 1990, seu 
produto per capita representava 46% do nacional e apenas 33% do relativo à região Sudeste. Os 
dados disponíveis sobre educação denunciam as desigualdades de oportunidades que prevalecem 
nas regiões. A taxa de analfabetismo nas regiões Sul e Sudeste, em 1990, era de 11%, enquanto no 
Nordeste era de 36% e no Centro-Oeste, 17%.  

Não basta reconduzir a economia a um crescimento sustentado. É necessário também 
promover a integração regional e a expansão econômica das diferentes regiões, segundo suas 
vocações e potencialidades, com a preservação do meio ambiente.  

Nos últimos anos, a atividade produtiva se expandiu em várias regiões, praticamente à 
revelia das políticas econômicas. Contudo, a consolidação desse crescimento vem esbarrando na 



 11 

precariedade do sistema de transportes, comunicação e energia.  

Enfim, a infra-estrutura brasileira está, hoje, inadequada às necessidades do 
desenvolvimento nacional. Embora o esforço desenvolvimentista das últimas décadas tenha 
solucionado alguns dos problemas mais urgentes de infra-estrutura, acabou criando outras 
distorções como, por exemplo, a excessiva ênfase no transporte rodoviário.  

Nos últimos anos, a crise do Estado não permitiu que o governo duplicasse, ou até mesmo 
mantivesse em condições satisfatórias, a infra-estrutura necessária à expansão da produção e ao 
atendimento das necessidades sociais. Em algumas áreas, como transportes, as deficiências já estão 
comprometendo a competitividade da agricultura e da indústria, ou até restringindo o crescimento 
da produção.  

O país interiorizou sua agricultura, praticamente sem infra-estrutura. Em setores como 
energia e comunicações, estamos próximos do estrangulamento e o colapso só não ocorreu devido 
ao menor ritmo de crescimento econômico da última década. A retomada do crescimento 
sustentado somente será possível com a adequação do suprimento de energia, do sistema de 
comunicação e da estrutura de transportes às exigências do desenvolvimento econômico e social.  

Dada a grande diversidade do país, os investimentos em infra-estrutura não podem deixar 
de considerar as peculiaridades de cada região. Corretamente realizados, terão um efeito 
extremamente positivo na redução das desigualdades regionais. Diante das necessidades e da 
urgência das respostas, a ação do Governo Fernando Henrique será rápida e abrangente, 
compreendendo os diversos setores e regiões do Brasil.  

 

Diretrizes gerais  

Serão adotadas as soluções que apresentem menor custo e produzam resultados em um 
prazo relativamente curto. As diretrizes fundamentais são as seguintes: 

• Facilitar a expansão das atividades nas quais o país e suas diferentes regiões possuam 
vantagens comparativas, especialmente no aproveitamento dos recursos naturais.  

• Maximizar as alternativas de escoamento da produção para os mercados internacionais.  

• Promover a integração com os países vizinhos, especialmente nas áreas energética e de 
transportes.  

• Retomar os investimentos em um grande número de projetos já iniciados, sobretudo nos 
setores de energia, estradas e portos.  

• Redefinir a política de transportes, a partir do conceito de intermodalidade, com ênfase na 
hidrovia como elemento fundamental para a redução de custo.  

• Promover a utilização racional dos recursos hídricos do país, considerando todas as 
alternativas para seu aproveitamento e preservação: abastecimento da população, geração de 
energia, transporte e irrigação.  

A seguir, estão detalhadas, por região, as principais diretrizes relativas a transportes e 
energia, já que nesses dois setores a dimensão espacial é mais relevante e determina a definição de 
critérios geograficamente diferenciados.  

 

Região Norte  

Tendo em vista a especificidade da região Norte, a infra-estrutura deverá ser adequada às 
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necessidades de expansão das atividades produtivas, considerando sempre a preservação do meio 
ambiente e da diversidade cultural. As principais atividades econômicas continuarão sendo a 
agricultura, a exploração dos recursos florestais e minerais e o desenvolvimento industrial no pólo 
de Manaus. Será estimulado o turismo ecológico como fonte geradora de empregos, com 
preservação ambiental.  

 

Transportes  

• Priorizar os investimentos em hidrovias, para incentivar a navegação de longo curso nos 
rios Amazonas, Madeira, Tapajós, Tocantins e Araguaia.  

• Estimular os projetos rodoviários de integração com os países vizinhos – Peru e Venezuela 
– e de integração inter e intra-regional.  

• Diversificar a operação dos portos da região.  

 

Energia  

• Priorizar a integração energética com os países vizinhos, especialmente a Venezuela e o 
Peru.  

• Construir a linha de transmissão de alta tensão ao longo da BR-174, para adquirir energia 
elétrica da Venezuela.  

• Estabelecer amplo programa de eletrificação rural. • Avaliar a viabilidade econômica e 
ambiental da exploração e utilização regional do gás de Juruá/Urucu.  

 

Região Nordeste  

Nesta região, a ação do Governo Fernando Henrique vai estimular o desenvolvimento 
agrícola, a industrialização e o turismo. Ênfase especial será dada aos programas de irrigação, 
desenvolvimento tecnológico para o setor agrícola, assentamento de trabalhadores sem-terra e 
atenção aos minifundiários e pequenos proprietários. O Programa Comunidade Solidária deverá ter 
ampla ação na região.  

 

Transportes  

• Recuperar e ampliar a malha ferroviária, estruturando sistemas troncais de transporte 
integrado ao sistema de navegação dos rios São Francisco e Tocantins e aos principais portos da 
região.  

• Recuperar e ampliar a malha rodoviária, integrando-a aos outros meios de transporte e aos 
portos da região.  

• Priorizar a utilização dos portos de Fortaleza, Recife, Suape e Maceió.  

• Diversificar a operação do porto de Itaqui.  

 

Energia 

• Garantir o abastecimento adequado através do sistema integrado Norte-Nordeste.  
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• Promover a integração energética com países sul-americanos, especialmente a compra de 
carvão da Venezuela e da Colômbia, gás natural da Venezuela e eventual produção em 
termelétricas Otaqui e Suape).  

• Implantar amplo programa de eletrificação rural.  

 

Região Centro-Oeste  

O Centro-Oeste vem se transformando na principal área agrícola do país. Essa tendência 
será estimulada, junto com o incentivo ao turismo ecológico, por seu potencial de geração de 
empregos e de preservação do meio ambiente.  

 

Transportes  

• Incentivar e fomentar projetos rodoviários e ferroviários, visando à integração com as 
regiões Norte e Nordeste (desenvolvimento da fronteira agrícola e escoamento da produção 
através dos portos de Belém e Itaqui), o escoamento dos produtos da região através do Oceano 
Pacífico (portos de Arica, no Chile e Ilo, no Peru) e a integração com a região Sudeste e os portos 
do Oceano Atlântico (Paranaguá, Santos, São Sebastião, Sepetiba e Vitória).  

 

Energia  

• Garantir o abastecimento adequado através da interligação aos sistemas elétricos do Sudeste 
e do Norte/ Nordeste.  

• Promover a integração energética com os países vizinhos, especialmente a Bolívia.  

• Possibilitar o abastecimento de gás a partir da Bolívia e das interligações com a Argentina e 
o Peru.  

• Implantar amplo programa de eletrificação rural.  

 

Região Sudeste  

Nessa região, é necessário criar as condições para que a agricultura, a indústria e os serviços 
possam aumentar a competitividade nos mercados internacionais. A revitalização econômica do 
estado do Rio de Janeiro vai merecer atenção especial, mediante a dinamização do porto de 
Sepetiba, estímulos à consolidação do Teleporto e de um pólo produtor de “software” e à 
reativação da indústria naval.  

 

Transportes  

• Readequar a estrutura portuária da região – Santos, São Sebastião, Sepetiba, Rio de Janeiro 
e Vitória – também ao desenvolvimento da fronteira agrícola e do novo corredor de transporte 
Centro-Oeste/Sudeste, integrado pela Ferronorte e pela hidrovia Tietê- Paraná.  

• Recuperar a malha rodoviária e ferroviária, em cooperação com os governos estaduais e em 
parceria com o setor privado.  

 

Energia  



 14 

• Diversificar a matriz energética, promovendo significativo aumento na participação do gás 
natural, proveniente da plataforma marítima brasileira, da Bolívia e conexão com a Argentina e o 
Peru.  

• Concluir as hidrelétricas em construção.  

• Construir termelétricas com a utilização de gás natural.  

• Aumentar o esforço de prospecção de petróleo.  

 

Região Sul  

A política para a região Sul se baseará no apoio e na melhoria da qualidade e da 
competitividade da agricultura, da indústria e dos serviços. Especial atenção será dada à 
reconversão dos setores ou produtos eventualmente afetados pela integração com os países do 
Mercosul.  

 

Transportes  

• Priorizar a integração ferroviária com o Centro-Oeste – Ferroeste – e os projetos 
rodoviários, ferroviários e hidroviários de integração com os países do Mercosul.  

• Ampliar e modernizar os portos de Paranaguá, Itajaí, São Francisco do Sul e Rio Grande.  

• Duplicar a ligação rodoviária entre São Paulo e. Porto Alegre.  

 

Energia  

• Interligar a região Sul ao gasoduto Bolívia-São Paulo.  

• Concluir as hidrelétricas e termelétricas já iniciadas. 

• Interligar o sistema elétrico Sul/Sudeste com o Nordeste da Argentina e o Uruguai.  

• Construir novas termelétricas com a utilização do carvão. 

• Estender a eletrificação rural a toda a população do campo.  

 

 

2.3. O PROGRAMA SETORIAL DE INVESTIMENTOS 

A proposta do Governo Fernando Henrique parte da necessidade da retomada dos 
investimentos em projetos estratégicos para garantir o desenvolvimento e viabilizar a nova 
sociedade que se quer construir  

Uma das conseqüências negativas da crise enfrentada pela economia brasileira é a 
descontinuidade no processo de formulação e avaliação de projetos, tanto por parte do setor público 
quanto privado. Atualmente, é quase impossível avaliar com precisão muitas das propostas que 
foram apresentadas ao país. Constata-se uma absoluta insuficiência de elementos que abranjam 
toda a complexidade das questões econômicas, sociais e ambientais que devem ser consideradas 
nos projetos de grande porte.  

Em uma sociedade democrática, nenhum grande empreendimento deve ser iniciado sem 
uma avaliação clara e transparente das alternativas técnicas, seus custos, benefícios, impactos 
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sociais e ambientais. Se estes preceitos tivessem sido observados, poderíamos ter evitado muito 
desperdício e malversação de recursos.  

É possível verificar essa realidade pelo grande número de obras paralisadas ou 
simplesmente atrasadas, que custam bilhões de Reais, sem produzir qualquer benefício ao povo 
brasileiro. Essa situação precisa ser enfrentada, ainda que as alternativas que se apresentem estejam 
longe do ideal.  

Não dar continuidade a muitos dos investimentos significa desperdiçar totalmente os 
recursos que já foram gastos. Prosseguir com as obras implica sanear financeiramente muitos dos 
projetos e investir pesadas somas adicionais ao que já foi aplicado.  

No Governo Fernando Henrique, a orientação geral para as obras em andamento será a de 
criar as condições para sua conclusão no menor prazo possível. Contudo, a continuação de alguns 
projetos requer uma avaliação mais criteriosa dos custos sociais e impactos ambientais que 
provocarão.  

Acrescentem-se ainda alguns projetos que, mesmo tendo sido objeto de avaliação prévia 
criteriosa, terminaram por sofrer atrasos no cronograma de obras. Isso se deveu tanto à 
imprevidência de alguns administradores públicos, quanto à crise fiscal. Este é o caso, por 
exemplo, de muitos programas financiados com recursos internacionais, especialmente do Banco 
Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. O atraso no aporte de recursos de 
contrapartida nacional provoca elevação nos custos dos financiamentos, em função da incidência 
de encargos financeiros – comissões de compromisso – sobre os empréstimos externos contratados 
que não são desembolsados.  

O Governo Fernando Henrique vai dar prioridade à retomada destes projetos e programas e 
tomará as medidas necessárias para que isso ocorra, quando a responsabilidade pela execução 
estiver a cargo dos estados e municípios.  

Para os novos projetos, o Governo Fernando Henrique deverá, não apenas promover 
avaliações técnicas transparentes e criteriosas antes de iniciar qualquer obra, mas também assegurar 
que os recursos disponíveis, de fontes públicas ou privadas, sejam suficientes para a conclusão dos 
investimentos, em tempo oportuno.  

Na atualidade, vários projetos que constam dos programas setoriais de investimentos 
padecem de muitos dos problemas assinalados. Por isso, serão objeto de novas avaliações sobre a 
conveniência e oportunidade de ser levados adiante.  

Pelas razões apontadas, o programa setorial de investimentos tem um caráter meramente 
indicativo. A mesma ressalva deve ser feita em relação à estimativa dos custos. São cifras 
preliminares baseadas, em alguns casos, em valores médios de obras similares. Em outros casos, 
levaram em conta os dados oficiais amplamente divulgados nos programas setoriais de 
investimentos. Ressalte-se, entretanto, que a referência aos custos e às obras não significa endosso 
a qualquer projeto, mas simplesmente oferece uma noção geral do volume de recursos necessários 
para promover a retomada do desenvolvimento brasileiro.  

Os valores listados a seguir referem-se somente aos projetos de porte médio e grande que 
poderão ser realizados nos próximos quatro anos. Não estão aqui incluídos muitos investimentos 
contemplados na proposta de governo, especialmente nas áreas sociais, como saneamento básico, 
que dependem de recursos orçamentários e dos fundos existentes.  

 

Transportes  

O conjunto dos projetos foi estimado levando em conta os custos médios de obras 
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semelhantes. O quadro a seguir resume estas informações por região e por modal de transporte.  

 

Energia 

O programa de energia adotou os números constantes dos programas setoriais de 
investimentos. Portanto, são passíveis das ressalvas já mencionadas, especialmente no que diz 
respeito à inclusão das obras que não foram ainda objeto de uma avaliação completa. Estas cifras 
devem ser tomadas como indicativas do limite máximo passível de ser investido em quatro anos.  

 

Energia elétrica  

De acordo com o Plano Decenal da Eletrobrás, atualizado, a estimativa dos investimentos 
para os próximos quatro anos é a seguinte:  

 

Gás natural  

A estimativa de custo para os investimentos em gasodutos nos próximos quatro anos, é a 
seguinte:  

 

Petróleo  

Segundo a Petrobrás, para atingir as metas setoriais para os próximos quatro anos será 
necessário manter um ritmo de investimentos da ordem de R$ 3,5 bilhões por ano.  

 

Telecomunicações  
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Total de recursos necessários para a infra-estrutura econômica  

Pode-se estimar que nos próximos quatro anos será necessário mobilizar o seguinte 
montante de recursos, por setor:  

 

O total acima, consideradas as ressalvas já mencionadas, representa os valores máximos 
requeridos para os investimentos mencionados, a serem realizados nos próximos quatro anos. 
Como se pode verificar, as necessidades são significativamente inferiores aos recursos que poderão 
ser mobilizados no período, de fontes nacionais, estrangeiras, públicas e privadas. Isto possibilitará 
ao país escolher as melhores alternativas e condições de financiamento. Além disso, deve-se 
considerar que, pelo menos nos setores de telecomunicações e petróleo, parte dos investimentos 
será financiada com os recursos da receita operacional das empresas.  

A cifra do investimento total nestas três áreas é realista. Significa que o país estará 
investindo, nos próximos quatro anos, cerca de 4% por cento do seu Produto Interno Bruto em 
projetos de infra-estrutura.  

 

 

2.4. ENERGIA  

As fontes energéticas são limitadas e escassas, provocam impactos ambientais de diferentes 
ordens, conforme a fonte e o uso, e sua exploração demanda vultuosos recursos. A energia deve ser 
ofertada como insumo, em condições que garantam a competitividade em economias cada vez mais 
integradas. Cabe ao setor energético atender, com qualidade e custo adequado, às necessidades da 
indústria, da agricultura, do comércio e dos serviços, assim como ao bem-estar da população.  

O Brasil tem uma posição privilegiada na dotação de recursos naturais para exploração 
energética, dispondo de fontes renováveis de energia hidráulica e biomassa. Mesmo atendendo a 
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mais de 60% das necessidades da sociedade brasileira, a maior parte do potencial hidrelétrico 
brasileiro ainda permanece inexplorado.  

Em relação ao petróleo, cerca de 50% da demanda atual são atendidos pela produção 
nacional, e as possibilidades de ampliação da participação do gás na matriz energética são 
promissoras. Além disso, o Brasil é o único país do mundo que desenvolveu e consolidou um 
programa alternativo de produção de combustíveis líquidos a partir da biomassa – Proálcool, com 
significativos resultados na geração de empregos e na qualidade ambiental dos grandes centros 
urbanos.  

Mas apesar das potencialidades, o setor energético vem enfrentando um quadro histórico de 
dificuldades decorrente, basicamente, da desestruturação institucional, organizacional e financeira 
do Estado. Existem, atualmente, 16 projetos de geração de energia em implantação, em diversos 
estágios de execução, como se pode observar na tabela abaixo. Nos últimos anos, verificou-se uma 
elevação do número de paralisações ou desmobilizações de canteiros.  

Os conflitos – de funções e de poder – entre o governo federal e os governos estaduais, 
sobretudo na definição de prioridades de investimento e distribuição do fluxo de recursos, só 
serviram para agravar a situação. No passado, muitas obras foram iniciadas sem o devido 
equacionamento financeiro, o que resultou em substanciais aumentos dos custos, em decorrência de 
atrasos ou paralisações. Ao esgotamento do modelo econômico-financeiro, com elevado 
endividamento do setor, acrescentam-se o planejamento da demanda, muitas vezes inadequado, e a 
contenção das tarifas.  

Viabilizar investimentos em energia representa não apenas atender às efetivas necessidades 
do país, mas também permitir uma melhor alocação dos recursos. Tendo como referência políticas 
coerentes de direcionamento da demanda e da oferta, serão observados os princípios de 
racionalidade e minimização dos impactos ambientais.  

As premissas que vão orientar a ação do governo, e que representam a continuidade e o 
aperfeiçoamento da atual orientação político-administrativa para o setor energético são:  

• Vinculação do planejamento do setor às prioridades governamentais de desenvolvimento 
econômico e social. 

• Revitalização dos órgãos do Poder concedente para regulamentar e fiscalizar os serviços de 
energia, transferindo para os estados algumas das tarefas de regulação e fiscalização.  

• Incentivo à participação de capitais privados nos novos investimentos.  

• Desenvolvimento de um planejamento estratégico que considere o conjunto das fontes 
energéticas para o atendimento das necessidades futuras.  

• Prioridade ao desenvolvimento de instrumentos institucionais e financeiros que promovam 
a utilização racional dos recursos hídricos, considerando os aspectos sociais, econômicos e 
ambientais de forma integrada.  
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Diretrizes Setoriais  

Energia elétrica  

• Consolidação e implementação de um marco regulatório que consagre e direcione a 
reestruturação da indústria de energia elétrica, com competitividade nos diferentes segmentos – 
produção, transporte e comercialização.  

• Reestruturação e consolidação do órgão de controle para promover, em articulação com os 
estados, a regulamentação e fiscalização da qualidade dos serviços.  

• Desenvolvimento, em articulação com os governos estaduais acionistas, de um plano 
emergencial para a adoção de medidas destinadas a corrigir os desvios e deficiências empresariais 
das concessionárias, como pré-condição para a renovação das concessões.  
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• Desenvolvimento de um plano emergencial para o equacionamento das deficiências de 
atendimento aos sistemas isolados da Região Norte, mediante ações de suporte ao 
desenvolvimento sustentado e integrado nas localidades cujo custo de interligação com os 
sistemas elétricos nacionais existentes seja proibitivo, incentivando a utilização de fontes 
alternativas de menor custo – biomassa, gás natural, pequenas centrais hidrelétricas, ou ainda a 
interligação com países vizinhos.  

• Desenvolvimento de instrumentos legais e financeiros que viabilizem a atuação das 
empresas concessionárias de energia elétrica – federais, estaduais ou privadas – nas regiões 
menos desenvolvidas, como órgãos efetivos de apoio ao desenvolvimento local.  

• Estímulo à produção independente e à comercialização de eletricidade, promovendo o 
acesso dos produtores ao sistema interligado.  

• Estímulo aos mecanismos que possibilitem a interconexão com os sistemas elétricos de 
países vizinhos, notadamente Argentina, Bolívia, Peru, Uruguai e Venezuela.  

 

Gás natural  

• Incentivo à ampliação das parcerias entre os governos estaduais e o setor privado na 
distribuição de gás.  

• Ampliação da oferta de gás natural, nacional ou importado da Bolívia, Argentina e Peru.  

• Estabelecimento de mecanismos regulatórios e controladores sobre os monopólios 
estaduais, a fim de se promover a eficiência e alocação ótima desse combustível.  

 

Petróleo e derivados  

• Expansão do programa de exploração e produção de petróleo.  

• Valorização do conhecimento tecnológico acumulado pela Petrobrás.  

• Desenvolvimento e implantação de instrumentos que incentivem a parceria entre o setor 
privado e a Petrobrás na exploração e produção de petróleo.  

 

Álcool combustível  

• Definição de uma política de preços adequada à estabilização da economia e à consolidação 
do parque produtivo.  

• Estímulo ao aumento da produtividade industrial e agrícola.  

• Apoio institucional e financeiro à diversificação de produtos e de mercados, com a co-
geração de energia elétrica, a utilização de álcool anidro como aditivo “verde” e a exportação de 
equipamentos e tecnologia industrial e agrícola.  

 

Outras biomassas  

• Apoio ao desenvolvimento de programas de produção descentralizada de bio-combustíveis, 
com o objetivo de reduzir os custos dos insumos energéticos, desenvolver oportunidades de 
investimentos privados em regiões desprovidas de suprimento elétrico, e gerar empregos 
qualificados na agricultura e agroindústria.  
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Carvão mineral  

• Utilização do carvão mineral para geração térmica próxima às regiões produtivas.  

 

Conservação e uso racional de energia  

• Apoio e incentivo à ampliação dos programas de racionalização do uso de combustíveis e 
energia elétrica, orientando-os para maior descentralização das ações e ajustes às diferentes 
realidades regionais brasileiras, com ênfase no aproveitamento de fontes alternativas locais, 
promoção do uso eficiente e racional de energia e introdução de equipamentos, processos e 
métodos mais eficientes.  

• Promoção e incentivo a empresas competitivas, dedicadas à exploração de oportunidades de 
racionalização e conservação de energia, visando à economia de recursos energéticos e 
introdução de equipamentos, processos e métodos de modernização e melhoria de qualidade e 
competitividade dos setores produtivos.  

 

Recursos hídricos  

• Reestruturação dos órgãos do Estado, consolidando e coordenando a ação regulatória 
federal, com uma participação articulada dos estados, municípios e comunidades interessadas, 
visando à implementação das diretrizes de uso sustentado e otimização econômica dos recursos 
hídricos.  

 

 

Programa de investimentos  

Energia elétrica  

Segundo o Plano Decenal de Expansão do Grupo Coordenador do Planejamento dos 
Sistemas Elétricos 1994-2003, o Brasil necessitará, na próxima década, ampliar sua capacidade de 
geração dos atuais 52.700 MW para 79 mil MW, e a rede de transmissão de 99 mil quilômetros 
para 152 mil quilômetros. A estimativa de investimentos futuros tem por base a hipótese de 
crescimento da demanda de 4,7% ao ano.  

Para a execução deste Plano, a previsão de investimentos para o 1995-1998 é a seguinte:  

 

Considerando que o setor vem investindo anualmente, em média, cerca de R$ 2 bilhões, 
uma meta anual de R$ 6 bilhões parece ser muito ambiciosa. Por isso, o valor mencionado acima 
deve ser considerado como limite máximo. Os recursos que serão efetivamente investidos 
dependerão de uma avaliação criteriosa da viabilidade de algumas obras que estão incluídas no 
Plano Decenal, bem como da capacidade de realização de investimentos por parte do setor e da 
mobilização da iniciativa privada.  
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Gás natural  

Os investimentos no setor de gás natural têm por objetivo aumentar a participação deste 
combustível na matriz energética de 2% para 10%, até o final do século. 

 

Sistema do Juruá  

Serão desenvolvidos os estudos para sua implantação e possivelmente iniciados os trabalhos 
no período 1995-98. O custo total do projeto é estimado em R$ 2 bilhões.  

 

Petróleo  

A produção nacional atual de 720 mil barris/dia, que atende cerca de 55% do consumo, 
poderá chegar a 750 mil barris/dia até o final do ano.  

Considerando as atuais reservas, em torno de 100 bilhões de barris, a tecnologia existente, a 
capacidade da Petrobrás e a possibilidade de realização de parcerias da Petrobrás com o setor 
privado, pode-se apresentar o seguinte plano de trabalho para os próximos anos:  

• Aumentar a produção nacional de petróleo para 1.100 mil barris/dia, meta a ser atingida 
entre 1997 e 1998.  

• Diminuir significativamente a poluição do ar, reduzindo o teor de enxofre no óleo diesel, 
com a instalação de unidades especiais de hidrotratamento nas refinarias do Paraná, Rio Grande 
do Sul e Paulínea (SP).  

Para realizar este programa, a Petrobrás deverá realizar investimentos anuais de cerca de R$ 
3,5 bilhões.  

 

 

2.5. TELECOMUNICAÇÕES  

Nos últimos trinta anos, o Brasil experimentou um importante desenvolvimento no setor das 
telecomunicações. O país possui 12,5 milhões de terminais telefônicos, a décima primeira rede do 
mundo. Nos últimos anos, o nível de investimentos vem ocupando a décima posição mundial, 
alcançando a cifra de US$ 3 bilhões por ano, com uma expansão anual de 11% da rede Telebrás. A 
telefonia celular está se expandindo rapidamente. Passou de 30 mil terminais em 1992 para 300 mil 
em 93, e mais de 600 mil serão instalados em 1994.  

Os valores absolutos destes dados escondem, porém, a realidade da utilização das 
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comunicações no Brasil. Somente 8% da população possuem telefone. E este número apresenta 
grande variação regional e por estrato de renda. Enquanto em Brasília a proporção sobe a 20 
terminais por 100 habitantes, no Nordeste mal chega a 3 terminais por 100 habitantes. A cobertura 
atinge a 100% dos domicílios das classes média-alta e alta e é praticamente inexistente na 
população de menor renda. A escassez levou à criação de um mercado paralelo de linhas 
telefônicas.  

A tecnologia da informação tornou-se a peça fundamental do desenvolvimento da economia 
e da própria sociedade. Isto significa que o atraso relativo do nosso país deverá ser necessariamente 
superado, como condição para retomar o processo de desenvolvimento. Não se trata apenas de 
alcançar uma maior difusão de um serviço já existente, por uma questão de eqüidade e justiça. 
Trata-se de investir pesadamente em comunicações, para construir uma infra-estrutura forte, 
essencial para gerar as riquezas de que o país necessita para investir nas áreas sociais.  

O setor das telecomunicações é hoje, sem dúvida, um dos mais atraentes e lucrativos para o 
investimento privado, em nível internacional. Trata-se de um dos setores líderes da nova onda de 
expansão econômica, que se formou a partir da chamada terceira revolução industrial. Pode-se 
contar que não faltarão investidores interessados em expandir esta atividade no mundo, em geral, e 
num país com as dimensões e o potencial do Brasil, em particular. O problema, que não é só do 
Brasil, é encontrar uma fórmula para a organização institucional do setor de telecomunicações que, 
ao mesmo tempo em que promova fortemente os investimentos privados, reforce o papel regulador 
do Estado e reserve ao setor público a atuação em segmentos estratégicos do ponto de vista social 
ou do interesse nacional.  

A organização institucional do setor de telecomunicações está sendo objeto de grande 
debate e transformação em todo o mundo. Por razões técnicas, o segmento da telefonia a cabo 
ainda pode ser considerado um monopólio natural, como ocorre com outros serviços públicos 
urbanos. Assim, o monopólio territorial deve estar submetido à regulamentação por parte de uma 
autoridade pública capaz de resguardar o interesse público diante do concessionário, seja ele estatal 
ou privado. Na telefonia celular a concorrência é viável e em geral os países têm permitido a 
presença de pelo menos dois concessionários em cada área de abrangência.  

Nas comunicações nacionais de longa distância, a concorrência também é possível, e o 
modelo adotado no mundo está evoluindo do monopólio estatal puro para a concorrência entre 
vários agentes. Neste último caso pode ocorrer a presença do Estado na montagem e operação da 
infra-estrutura para o sistema. Nas comunicações internacionais de longa distância, os monopólios 
que se estabeleceram foram superados na prática, principalmente devido às discrepâncias entre as 
políticas tarifárias dos países.  

Na televisão transmitida por ondas magnéticas, os modelos são os mais diversos, desde o 
monopólio estatal- importante até recentemente nos países europeus – até a presença majoritária do 
capital privado, como ocorre no Brasil e nos Estados Unidos. Na televisão a cabo existem fatores 
tecnológicos que viabilizam uma concorrência limitada. Por outro lado, a integração entre os 
sistemas de transmissão de imagem, dados e voz, possibilitada pelo desenvolvimento tecnológico 
recente, está abrindo uma nova e promissora área para o investimento e a concorrência. Nos países 
mais desenvolvidos, o debate público recente tem se concentrado, justamente, na regulamentação 
desta nova área, sem que um modelo predominante tenha ainda sido estabelecido.  

No Brasil, o debate sobre a organização institucional do setor de telecomunicações está 
muito presente, em função dos dispositivos da Constituição de 1988 e das propostas debatidas 
durante a frustrada revisão constitucional deste ano. Até 1988 havia um monopólio estatal de fato 
no setor, que a Constituição acabou consagrando. As propostas de revisão constitucional previam, 
em maior ou menor medida, a flexibilização do monopólio, tema que deverá ser retomado no início 
do Governo Fernando Henrique, dentro da proposta de reforma que será enviada ao Congresso.  
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O Governo Fernando Henrique proporá emenda constitucional visando à flexibilização do 
monopólio estatal nas telecomunicações. Entretanto, isto não esgota o problema da definição do 
modelo institucional do setor. A grande atualidade do debate sobre a organização deste setor na 
maioria dos países desenvolvidos torna a decisão brasileira ainda mais complexa e importante. 
Amplos segmentos da sociedade brasileira deverão ser ouvidos para que o governo defina 
completamente sua proposta, através de projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso para uma 
decisão final.  

 

Diretrizes gerais  

Para a organização institucional do setor  

As iniciativas do futuro governo resguardarão o patrimônio público nas telecomunicações e 
terão as seguintes orientações gerais:  

• Estimular o investimento privado no setor.  

• Reforçar a presença do Estado como ente regulador da atividade de telecomunicações.  

• Diversificar a oferta de serviços no setor pela iniciativa privada.  

• Preservar a presença do setor público nas áreas estratégicas das comunicações e no 
desenvolvimento tecnológico.  

• Estabelecer mecanismos de política tarifária e fiscal que permitam transferências de 
recursos dos segmentos de mercado de maior para os de menor rentabilidade.  

 

Para a ação imediata  

No curto prazo, a expansão dos serviços de telefonia por cabo dependerá da possibilidade 
de incorporar ao sistema os segmentos de população de rendas médias e baixas. É irrealista pensar 
em aumentar o acesso de parcelas significativas da população pela simples multiplicação dos 
sistemas tradicionais de propriedade individual das linhas. Assim, além da expansão dos sistemas 
de terminais individuais, deverão ganhar importância os terminais comunitários, a telefonia virtual 
e os telefones públicos comunitários.  

De um modo geral, deverá ser estimulada a modalidade de aluguel em vez da venda de 
linhas por parte das concessionárias estaduais nos seus planos de expansão. Nos casos já 
realizados, esta modalidade tem garantido uma maior democratização do acesso à telefonia e maior 
racionalidade na execução dos investimentos.  

A infra-estrutura para transmissão de imagem, dados e voz deverá ser ampliada, mediante a 
construção da rede brasileira de fibras óticas e sua interligação com a rede mundial. A 
modernização do setor deverá prosseguir, com a substituição de centrais eletromecânicas, a 
expansão da rede de telefonia rural, a expansão das redes de telefone público a cartão e a 
implantação da Rede Inteligente Telebrás, bem como dos estudos de viabilidade de uma rede de 
satélites de baixa órbita.  

O investimento na pesquisa em telecomunicações, que o país vem realizando desde os anos 
70, já rendeu frutos importantes no desenvolvimento de produtos com especificações técnicas 
adaptadas às necessidades do país e que são objeto de exploração comercial. É o caso, por exemplo 
das centrais Trópico e dos telefones públicos a cartão. Por estas razões, o novo governo deverá 
apoiar o esforço de pesquisa e desenvolvimento realizado pela Telebrás.  
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Para o investimento nos próximos quatro anos  

• Expansão da telefonia. Deverá ser acelerado o ritmo de expansão da telefonia tanto por 
cabo quanto celular. Podem-se agregar aos sistemas 2 milhões de novas linhas por ano, nos 
próximos quatro anos, a um custo de R$16 bilhões.  

• Interligação do Brasil à rede mundial de fibras óticas e construção da rede básica da 
Embratel. A primeira etapa a ser concluída durante os próximos quatro anos prevê a implantação 
das rotas prioritárias a um custo estimado de R$ 700 milhões. Outro tanto será investido na 
segunda etapa, que será iniciada no próximo governo, para completar a rede nacional até o ano 
2000.  

• Substituição de centrais eletromecânicas. A ser completada nos próximos quatro anos, a um 
custo estimado de R$ 500 milhões.  

• Implantação da infra-estrutura da Rede Inteligente Telebrás, a um custo de R$ 100 milhões.  

• Ampliação da rede de telefone público a cartão, a um custo de R$ 200 milhões.  

• Ampliação do projeto Pró Rural, a um custo estimado de R$ 300 milhões.  

• Realização de estudos de viabilidade para implantação de uma rede de satélites de baixa 
órbita, a qual, caso implantada, teria um custo estimado de R$ 300 milhões.  

 

 

2.6. TRANSPORTES 

Situação Atual  

Grande parte do sistema de transporte brasileiro foi construído para uma geografia 
econômica que se transformou muito. É preciso readequá-lo visando à expansão da fronteira 
agrícola e da agroindústria e novos pólos de desenvolvimento industrial. O novo sistema de 
transporte deverá atender aos quesitos de maior integração do Brasil com os principais mercados 
internacionais e com os países vizinhos, dentro do contexto da globalização mundial e da abertura 
comercial.  

A atual estrutura de transportes apresenta como principal problema a elevada participação 
do modal rodoviário em detrimento dos modais hidroviário e ferroviário, com reflexos negativos 
em relação ao meio ambiente, ao consumo de energia e sobre os custos dos produtos transportados. 
O quadro abaixo evidencia o desequilíbrio da estrutura brasileira quando comparada com outro país 
de dimensões continentais como os EUA: 

 

Ressalte-se que é justamente o modal rodoviário que apresenta o maior custo por tonelagem 
transportada a longa distância – US$ 35 por tonelada em mil quilômetros de distância para a soja. 
Por outro lado, o modal hidroviário, apesar do seu baixo custo – US$ 10 por tonelada em mil 
quilômetros de distância para a soja – e de nossas importantes bacias hidrográficas, é pouco 
utilizado, pois há deficiências de infra-estrutura hidroviária e de instalações portuárias.  
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Em razão da deficiência dos sistemas de transbordo e armazenagem, há baixa 
racionalização na utilização intermodal. Essa situação afeta a eficiência do sistema, elevando os 
custos de transporte, principalmente dos produtos agrícolas. Além disso, a política atual de 
transportes não privilegia o processo de integração com os países vizinhos e não estabelece 
racionalidade para definição de corredores de entradas e saídas de produtos do país em relação ao 
mercado mundial.  

Em um país como o Brasil, de grandes dimensões territoriais, onde o crescimento da 
agricultura vem ocorrendo com forte expansão das fronteiras agrícolas, isto é, com uma distância 
média de transporte muito grande – cerca de 1.100 quilômetros, – diminuir os custos de 
movimentação das mercadorias é fator fundamental para baratear o custo interno dos produtos. É 
também requisito para alcançar a competitividade externa.  

Por uma questão de custos comparativos de transporte, a estratégia deve ser baseada na 
maior utilização da intermodalidade, com prioridade para os sistemas troncais através dos modais 
hidroviário e ferroviário, utilizando-se as rodovias como alimentadoras, ou seja, ligação das zonas 
produtoras aos sistemas troncais.  

Não obstante os problemas estruturais apresentados, a crise financeira do Estado brasileiro 
vem contribuindo para a deterioração do sistema de transportes. A malha ferroviária existente 
encontra-se em estado precário e o material rodante vem se sucateando em razão da ausência de 
recursos para investimentos. A extensa malha rodoviária vem sendo degradada pela falta de 
manutenção, o que compromete a segurança dos usuários.  

Os portos, em sua maioria, necessitam de investimentos em ampliações, diversificação de 
operações e em novos equipamentos. Para atender à estrutura modal de transportes proposta será 
necessário, ainda, readequar a estrutura portuária, a fim de evitar “gargalos” na operação do 
sistema.  

O sistema portuário atual está muito voltado para o longo curso, inibindo as trocas inter-
regionais por cabotagem. Serão identificados e priorizados os portos que tenham importância 
estratégica regional e que possam aglutinar carga de longo curso ou de cabotagem. Além disso, é 
amplamente reconhecido que a maioria dos portos brasileiros opera com baixa eficiência e 
elevados custos. A nova lei de portos abriu caminho para maior participação do setor privado, 
possibilitando o uso de terminais privativos para a movimentação de carga de terceiros e para a 
regionalização dos portos; juntamente com a alteração nas relações de trabalho na estiva e na 
capatazia, poderá contribuir muito para a modernização e redução dos custos portuários.  

É importante lembrar que grande parte do programa de investimentos necessários à 
readequação do sistema de transporte e portos poderá ser realizado pelo capital privado. 
Atualmente, já se encontram em licitação para exploração privada a Ponte Rio - Niterói, a Rodovia 
Presidente Dutra e vários portos. A RFFSA também se encontra em processo de privatização no 
BNDES.  

 

Diretrizes do Programa Nacional de Transportes – PNT  

• Reestruturar o sistema de transporte em razão da nova geografia econômica.  

• Privilegiar investimentos nos modais hidroviário e ferroviário, objetivando o 
desenvolvimento da navegação hidroviária de longo curso, a recuperação e ampliação da malha 
ferroviária nos sistemas troncais, assegurando a sua conexão com as rodovias alimentadoras .  

• Incentivar o uso da multimodalidade através da construção de terminais intermodais, de 
sistema de transbordo eficientes e de estímulo à utilização de “conteiners” de cargas.  
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• Integrar e otimizar o sistema de transporte com a estrutura portuária, criando corredores de 
importação e exportação.  

• Integrar o Brasil com os países vizinhos e com os principais mercados internacionais.  

• Viabilizar, em colaboração com os países vizinhos, novas saídas através do Oceano 
Pacífico e do Oceano Atlântico.  

• Incentivar a integração inter e intra-regional.  

• Incentivar a participação do setor privado.  

• Preservar o meio ambiente, exigindo-se de todos os projetos o Relatório de Impacto sobre o 
Meio Ambiente – RIMA.  

• Articular a política de transportes com a política energética.  

 

Principais projetos propostos para o programa  

Dentro das diretrizes regionais estabelecidas na primeira parte deste programa de governo, 
são propostos, em caráter preliminar, os seguintes projetos por região:  

 

Região Norte  

Projetos Rodoviários  

• BR-174: construção do trecho Manaus – Boa Vista-fronteira com a Venezuela. (Abertura 
dos mercados do Caribe, América Central, América do Norte, pelos Portos de Caracas e de Santa 
Cruz.)  

• BR-317: construção do trecho Rio Branco – Assis Brasil. (Saída para o Oceano Pacífico 
através do Porto de 110, no Peru.)  

• BR-230 (Transamazônica): recuperação do trecho Novo Repartimento – Altamira – 
Jacareacanga – Humaitá – Lábrea. (Integração regional e fomento à intermodalidade.)  

• BR-319: recuperação do trecho Humaitá – Porto Velho.  

• BR-364: recuperação do trecho Porto Velho – Rio Branco.  

• BR-210 (Perimetral Norte): recuperação do Trecho Caracarai – Rio Trombetas.  

• BR-153: recuperação do trecho Araguaína – divisa de Goiás.  

• BR-364: recuperação do trecho Porto Velho – Cuiabá. (Integração da Região Norte com o 
Centro-Oeste, e transporte de produtos agrícolas do Centro-Oeste para Porto Velho.)  

• BR-010: recuperação do trecho Açailândia – entroncamento da BR-316.  

 

Projetos Hidroviários  

• Fomentar a navegação do Rio Madeira: obras de dragagem, derrocamento, deslocamento e 
sinalização do Rio Madeira. (Escoamento de produtos agrícolas a partir de Porto Velho para 
Manaus e saída para o Atlântico; escoamento de produtos da Zona Franca de Manaus através da 
saída pelo Pacífico.)  

• Incentivar a navegação do Rio Amazonas. (Comércio com os países do Pacto Andino.)  
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• Fomentar a navegação dos afluentes do Rio Amazonas – Rios Purus e Juruá. 
(Desenvolvimento regional.)  

• Melhorar a navegabilidade no Rio Tapajós e construir embarcadouro em Itaituba.  

• Melhorar a navegabilidade do Rio Tocantins no trecho Marabá (PA) – Imperatriz (MA) –
Miracema do Tocantins (TO).  

• Construir três portos no Rio Tocantins: Tocantinópolis, Miracema, Imperatriz.  

• Desenvolver a navegação do Rio Araguaia no trecho Aruanã (GO) – Xambioá (TO).  

• Construir três portos no Rio Araguaia: Cazeara, Conceição do Araguaia e Xambioá.  

Projetos Portuários  

• Manaus: ampliação do terminal de “containers”.  

• Vila do Conde (PA): investimentos para diversificar a operação. (Embarque de grãos e 
granéis líquidos.)  

 

Região Nordeste  

Projetos Rodoviários  

• BR-230: recuperação do trecho Balsas – Floriano. (Ligação do Norte com o Nordeste.)  

• BR-226: construção do trecho Cratéus – Currais Novos.  

• BR-020: recuperação do trecho Fortaleza – BR-230.  

• BR-101: recuperação do trecho Natal (RN) – Itabuna (BA) e duplicação do Contorno de 
Recife.  

• BR-230: recuperação do trecho João Pessoa – Patos.  

• BR-242: recuperação do trecho Salvador – Gurupi.  

• BR-030: recuperação do trecho Barra Grande – Carinhanha.  

• BR-324: recuperação do trecho Salvador – Feira de Santana.  

• BR-020: recuperação do trecho Mimoso – divisa de Goiás.  

 

Projetos Ferroviários  

• Transnordestina: construção dos trechos Petrolina – Salgueiro – Missão Velha e Piquete 
Carneiro – Crateús.  

• Recuperação do trecho Salgueiro – Recife. (lnterligação com a hidrovia do São Francisco.)  

• Norte-Sul: implantação do trecho Imperatriz – Estreito (Rio Tocantins). (lntermodalidade 
com a hidrovia e rodovia até Balsas.)  

• Implantar trechos ferroviários Barreiras – Ilhéus e BR324 – Ilhéus.  

 

Projetos Portuários  

• Itaqui (MA): cais para grãos e terminal petroleiro. (Escoamento da produção do Norte e do 
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Centro-Oeste, além do Nordeste.)  

• Fortaleza: ampliação do porto e aquisição de equipamentos.  

• Aratu: equipamentos para o píer de granéis sólidos, terminal para soja e armazenagem.  

• Recife: conclusão das obras de recuperação e equipamentos.  

• Suape: preparar o porto para terminais especializados.  

• Natal: recuperação do cais e dragagem.  

• Maceió: construção para carga geral e container.  

 

Projetos Hidroviários  

• São Francisco: melhoria na navegabilidade e melhoramento nos terminais de Petrolina e 
Pirapora.  

 

Região Centro-Oeste  

Projetos Rodoviários  

• BR-153: recuperação do trecho Anápolis – divisa com Tocantins.  

• BR-060: recuperação do trecho Brasília – Anápolis e conclusão da duplicação do trecho 
Anápolis-Goiânia.  

• BR-163: recuperação do trecho Alta Floresta-Cuiabá. (Integração com a região Norte.)  

• BR-070: recuperação do trecho Cáceres-Cuiabá-Goiânia. (Parte do Corredor Centro-Oeste.)  

• BR-158: pavimentar e recuperar o trecho Marabá-Barra do Garças-Jataí. (Integração com a 
Ferrovia Carajás.)  

• BR-040/050: recuperação do trecho Brasília-Luziânia-Cristalina.  

• BR-364: recuperação do trecho Jataí-Rondonópolis.  

 

Projetos Ferroviários  

• Ferronorte: implementar a primeira, segunda e terceira fases, trechos Santa Fé do Sul-
Rondonópolis-Cuiabá. (Necessário para a ferrovia atingir as zonas de maior potencial agrícola.)  

• CVRD: Ligação Unai-Formosa. (Desenvolvimento agrícola do sul de Goiás.)  

• SR-10: incentivar, com a colaboração dos governos boliviano, chileno e peruano, o sistema 
ferroviário SR-10. (Saída para o Pacífico através dos portos de Arica e Ilo.)  

 

Projetos hidroviários  

• Construir dois portos no Rio Araguaia: Aruanã (GO) e São Félix do Araguaia (MT).  

 

Região Sudeste  

Projetos Rodoviários  
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• BR-259: construção do trecho Guanhães-Governador Valadares-Colatina. (Ligação com os 
Portos de Vitória e Tubarão.)  

• BR-116: recuperação do trecho Governador Valadares - divisa com Bahia.  

• BR-116: duplicação do trecho São Paulo-Registro - divisa com Paraná (Régis Bittencourt).  

• BR-116: recuperação do trecho Rio-São Paulo (Dutra).  

• BR-381: duplicação do trecho São Paulo – Belo Horizonte (Fernão Dias).  

• BR-101: recuperação do trecho Niterói-Campos-Vitória.  

• BR-040: recuperação do trecho Rio-Petrópolis-Juiz de Fora-Belo Horizonte.  

 

Projetos Ferroviários  

• CVRD: construção do trecho Unaí-Pirapora.  

• RFFSA: recuperação da malha de alta densidade (Juiz de Fora-São Paulo).  

• RFFSA: modernização da malha corredores Rio-Belo Horizonte e Rio-São Paulo.  

• Incentivar a adequação das malhas da Fepasa, em razão dos fluxos previstos para a 
Hidrovia Tietê-Paraná e Ferronorte.  

 

Projetos Hidroviários  

• Incentivar a navegação da Hidrovia Tietê-Paraná: conclusão das eclusas, instalação de 
terminais intermodais.  

Projetos Portuários  

• Sepetiba: terminais para granéis sólidos, dragagem e aquisição de equipamentos.  

• Santos: readequação da infra-estrutura viária, ampliação de terminais e modernização de 
equipamentos.  

• São Sebastião: ampliação da capacidade para operar em complementariedade com Santos.  

• Rio de Janeiro: recuperação do cais do Caju. 

• Vitória: terminal para granéis e adaptação do cais de gusa.  

 

Região Sul  

Projetos Rodoviários  

• BR-116: duplicação do trecho Curitiba - São Paulo (Régis Bittencourt).  

• BR 376: duplicação do trecho Curitiba - divisa com Santa Catarina.  

• BR-376: recuperação do trecho Curitiba - Ponta Grossa- Apucarana- Londrina.  

• BR-369: recuperação do trecho Londrina-Maringá.  

• BR-116: recuperação do trecho Curitiba-Caxias do Sul-Porto Alegre-Pelotas.  

• BR-290: recuperação do trecho Porto Alegre - Uruguaiana.  
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• BR-277: recuperação do trecho Paranaguá – Curitiba - Foz do Iguaçu; duplicação do trecho 
Foz do Iguaçu - Cascavel.  

• BR-470: recuperação do trecho Blumenau-Itajaí.  

• BR-285: recuperação do trecho São Borja-Carazinho.  

• BR-386: duplicação do trecho Porto Alegre-Lajeado; recuperação do trecho Lajeado-
Carazinho.  

• BR-101: duplicação do trecho Osório (RS) - divisa com Paraná.  

• BR-472: recuperação do trecho São Borja-Barra da Quaraí.  

 

Projetos Ferroviários  

• RFFSA: recuperação da malha no corredor Paraná e corredor Uruguaiana. (Integração com 
o Cone Sul.)  

• RFFSA: recuperação do Tronco-Sul – corredor Curitiba - Porto Alegre.  

• Ferroeste: implantação da ligação Guarapuava-Cascavel-Guaíra. (Escoamento da safra 
agrícola do oeste do Paraná.)  

 

Projetos Portuários  

• São Francisco do Sul: cais para “containers”.  

• Paranaguá: construção de cais e terminais, aquisição de equipamentos e derrocagem do 
canal de acesso. (Aumento da capacidade e maior velocidade do embarque de grãos.)  

• Rio Grande: dragagem para regularização do calado, prolongamento do cais de 
“containers”.  

• Itajaí: armazéns e equipamentos para “containers”.  

 

Projetos Hidroviários  

• Paraguai-Paraná: dragagem, sinalização, balizamento etc.  

• Lagoa dos Patos: melhorar a navegabilidade na bacia do Sul.  

 

 

2.7. POLÍTICA INDUSTRIAL E DE COMÉRCIO EXTERIOR 

Durante as décadas de 50 e 60 o Brasil promoveu a industrialização através do chamado 
modelo de substituição de importações. Foi estimulada a produção interna de produtos prioritários, 
que até então eram importados. Além do investimento público em setores estratégicos e na infra-
estrutura, do estímulo ao capital estrangeiro e dos incentivos fiscais e creditícios, o controle das 
importações foi um dos principais instrumentos dessa política. Baseou-se em altas taxas 
alfandegárias e restrições às importações como quotas, sobretaxas e proibições.  

Na década de 70, a ênfase da política econômica foi alterada. Incentivou-se a diversificação 
das exportações, em especial de produtos industrializados, através de benefícios fiscais e 



 32 

creditícios. Como resultado, a participação dos manufaturados no total das vendas externas 
brasileiras passou de 15% em 1970 para 40% em 1980. Contudo, os desequilíbrios financeiros 
internos e as reações dos principais parceiros comerciais levaram à extinção gradual de vários 
benefícios à exportação, ao longo da primeira metade da década de 80.  

A crise do balanço de pagamentos decorrente do primeiro choque do petróleo, em 1973, 
agravada pelo segundo choque, que veio junto com o aumento da taxa de juros externa e a queda 
nos preços dos nossos principais produtos de exportação, implicou o aumento das restrições às 
importações. Passaram a ser permitidas apenas as compras no exterior de produtos sem similar, ou 
complementares à produção nacional, significando uma proteção generalizada a toda a estrutura 
produtiva.  

Embora as medidas adotadas tenham permitido a instalação do maior e mais diversificado 
parque industrial da América Latina, desestimularam a busca da eficiência. O setor produtivo ficou 
à margem das mudanças que se processavam no mundo nos anos 70 e 80 com o avanço tecnológico 
e a globalização da economia. O esgotamento do modelo de substituição de importações, que ficou 
evidente nos anos 80, na verdade já era uma realidade, não percebida pelo governo e pelos agentes 
econômicos, desde meados da década anterior.  

Somente a partir da segunda metade dos anos 80, o governo começou a adotar medidas que 
reconheciam a necessidade de mudança no modelo, e que tentavam resgatar o estímulo à 
competição e à competitividade como elementos fundamentais na modernização da economia. A 
partir de 1988, iniciou-se a abertura gradual da economia, com a redução dos níveis do imposto de 
importação e das restrições não-tarifárias. Esse processo foi acelerado em março de 1990, quando 
foram eliminadas todas as barreiras não-tarifárias, à exceção da reserva de mercado prevista na Lei 
de Informática, que perdurou até outubro de 1992.  

Em 1990, foram anunciadas as novas bases da política industrial e de comércio exterior, 
tendo como fundamentos a abertura comercial e o estímulo ao aumento da qualidade e da 
produtividade. Entre os instrumentos se incluía um cronograma de redução das tarifas de 
importação a ser implantado no período de 1991 a 1994, e o lançamento do Programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade. A média do imposto de importação, que se situava em 51% no início de 
1988, foi reduzida para 14% a partir de julho de 1993; as alíquotas passaram a variar de 0 a 40%.  

Na verdade, processou-se a abertura da economia sem que tivesse sido definida e 
implementada uma política industrial conseqüente. Entretanto, o setor produtivo respondeu com 
vigor aos desafios que lhe foram impostos. A despeito das altas taxas de inflação e da ausência de 
estímulos concretos por parte do governo, adotou medidas de reestruturação e buscou atualização 
tecnológica e gerencial. Como resultado, há mais de 350 empresas com o certificado internacional 
de qualidade ISO 9000, e outras 600 em processo de obtenção.  

Entretanto, ainda há muito que avançar. A abertura não foi acompanhada de medidas 
indutoras da expansão do parque produtivo nas áreas tributária, tarifária, creditícia, no apoio ao 
desenvolvimento tecnológico e na expansão da infra-estrutura.  

Por isso, o Governo Fernando Henrique vai definir e promover uma política industrial clara 
e abrangente, que considere o processo de globalização, a aceleração do ritmo do progresso 
tecnológico, a difusão de novos padrões tecnológicos e gerenciais e as experiências de integração 
regional, em especial o Mercosul.  

Neste modelo, não caberá mais ao Estado um papel de produtor exclusivo de bens e 
serviços, mas de normatizador e neutralizador das distorções do mercado, assim como de agente 
coordenador dos investimentos.  

O aumento da competitividade é indispensável ao crescimento e dinamismo da economia 
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para gerar muitos empregos, fortalecer e ampliar o mercado interno, possibilitando a produção de 
bens e serviços mais baratos e com qualidade, tanto para os brasileiros como para a exportação. 
Mas, na consolidação do processo de abertura estará presente a necessidade de se evitar a 
destruição de empregos.  

Além da exposição responsável à concorrência internacional, as principais estratégias 
envolvem a reestruturação competitiva, a capacitação tecnológica para a produção e para a 
inovação e o fortalecimento dos instrumentos de defesa da concorrência – medidas anti-truste e 
práticas comerciais abusivas.  

Complementarmente, serão utilizados efetivamente os instrumentos de defesa do produtor 
nacional contra as práticas desleais de comércio externo – “dumping” e subsídios – e um código de 
salvaguardas, para evitar a destruição de empregos em setores com capacidade de atingir 
competitividade em período relativamente curto de tempo.  

A reforma fiscal também é fundamental para permitir a plena desoneração de tributos que 
ainda incidam nas exportações, a redução dos custos dos investimentos em máquinas e 
equipamentos, e o estímulo às micro, pequenas e médias empresas. Os investimentos em infra-
estrutura vão permitir a redução dos custos decorrentes de precariedade ou inadequação do sistema 
de transportes, de energia e de telecomunicações. E, a exemplo dos países desenvolvidos, o Brasil 
vai utilizar o poder de compra do Estado como instrumento de política industrial.  

Com a estabilização econômica alcançada pelo Plano Real, será possível a recuperação dos 
instrumentos de crédito de médio e longo prazo, tanto de fontes internas quanto de fontes 
internacionais, para financiar os investimentos em capital fixo e em capacitação tecnológica. O 
BNDES retomará sua atuação como agente de financiamento de médio e longo prazo, com funções 
e recursos ampliados, atuando também como banca de comércio exterior.  

Os instrumentos de política industrial deverão ser utilizados para promover a 
competitividade da indústria. Contudo, deverão merecer atenção especial os setores de alta 
tecnologia, por seu potencial de rentabilidade e por sua influência na competitividade de um grande 
número de setores; os segmentos produtores de bens de consumo de massa; e as micro, pequenas e 
médias empresas, pelo potencial de geração de empregos. Além disso, poderão ser adotadas 
políticas setorais, formuladas e implantadas de forma tripartite, envolvendo o governo, os 
trabalhadores e os empresários.  

Considerando que a qualificação da mão-de-obra é um dos elementos-chave no novo 
modelo, o Governo Fernando Henrique vai executar um amplo programa de educação, treinamento 
e capacitação. Adicionalmente, será promovida a elevação dos investimentos em ciência e 
tecnologia, tanto pelo governo como pelo setor privado.  

 

Diretrizes do Governo Fernando Henrique para uma economia competitiva  

• Fortalecer o papel do Estado como coordenador do processo de desenvolvimento industrial, 
com o reforço da função de planejamento.  

• Promover amplo programa de investimentos públicos e privados, com a participação de 
agentes nacionais e estrangeiros, na melhoria e expansão da infra-estrutura de transportes, 
comunicações e energia.  

• Estimular o desenvolvimento da capacidade tecnológica para a inovação, com o aumento 
das atividades de pesquisa tecnológica e o desenvolvimento, experimental em empresas e 
institutos de pesquisa.  

• Fortalecer o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade – PBQP.  
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• Fomentar a criação do mercado de crédito de longo prazo, com participação significativa do 
setor financeiro privado, cabendo ao BNDES o papel de agente complementar e de suporte do 
sistema.  

• Fortalecer o papel do BNDES, garantindo o financiamento de médio e longo prazo para 
investimentos produtivos, capacitação tecnológica e exportação.  

• Desenvolver programa de estímulo às micro, pequenas e médias empresas que compreenda 
a simplificação das exigências burocráticas; a criação de linhas de crédito preferencial; acesso à 
tecnologia e participação na política de compras governamentais.  

• Efetuar esforço continuado na qualificação, certificação e divulgação de produtos, com 
vistas a consolidar a imagem “made in Brazil” no exterior.  

• Implantar política de compras governamentais.  

• Apresentar ao Congresso Nacional emenda constitucional desonerando as exportações e 
insumos de tributos, sobretudo os incidentes em cascata.  

• Apresentar emenda ao Congresso Nacional concedendo imunidade tributária às exportações 
de produtos básicos e semi-elaborados, com compensação aos estados por eventuais perdas de 
receitas.  

• Reorientar o Programa de Financiamento às Exportações – Proex, ampliando os recursos e 
a lista de produtos abrangidos.  

• Implantar o seguro de crédito à exportação.  

• Articular o setor privado, entidades de classe e outras entidades, com vistas à implantação 
de sistema de difusão de oportunidades comerciais, programas de formação e treinamento na área 
de comércio exterior.  

• Incentivar as exportações das pequenas e médias empresas, com a simplificação de 
procedimentos e estímulo à formação de consórcios e parcerias.  

• Consolidar a tarifa externa comum e a harmonização das políticas industrial, comercial e 
outras políticas setoriais, no âmbito do Mercosul.  

• Propor ao Congresso Nacional emenda à Constituição, criando os direitos “anti-dumping” e 
compensatórios, possibilitando sua imposição sobre importações já desembaraçadas, nos termos 
da legislação doméstica e do GATT.  

• Aparelhar e capacitar os órgãos competentes para aprimorar os procedimentos de 
investigação de práticas desleais de comércio internacional- “dumping” e subsídios.  

• Implantar código de salvaguardas, nos termos do GATT, para proteger os produtos 
seriamente afetados pela concorrência externa, que demonstrem potencial de atingir 
competitividade em prazo relativamente curto.  

 

 

2.8. CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

A competência científica e tecnológica de uma nação é cada vez mais decisiva para o 
crescimento da economia, a geração de novos empregos, o uso adequado de seus recursos naturais 
e o equacionamento dos problemas sociais e ambientais. As empresas modernas incorporam um 
componente cada vez maior de conhecimentos especializados, e a eficiência no uso desses 
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conhecimentos é crucial para a participação do país em mercados internacionais cada vez mais 
competitivos. Por outro lado, a competência científica e tecnológica é fundamental para garantir a 
qualidade do ensino básico, secundário e técnico e aumentar a qualificação geral da população.  

O sistema brasileiro de ciência e tecnologia – C&T foi bastante dilapidado nos últimos anos 
pela instabilidade de recursos e falta de rumos, levando à frustração de vocações, obsolescência de 
centros de qualidade e perda de talentos para o exterior. Muito do que foi produzido ficou entre as 
paredes dos laboratórios e institutos de pesquisa, sem resultados visíveis para a sociedade; e nem 
sempre os critérios de qualidade e relevância prevaleceram na distribuição de recursos entre as 
diversas atividades. É necessária uma nova política para a C&T no Brasil, que envolva de forma 
mais decisiva o setor produtivo na geração de novas tecnologias, aproveite e estimule a 
competência existente, acelere a formação de novos especialistas, faça uso mais adequado dos 
recursos disponíveis, e torne a ciência e a tecnologia mais relevantes para o desenvolvimento 
econômico, social e educacional do país.  

O Brasil vem dedicando, até hoje, cerca de 0,6% de seu produto bruto a investimentos em 
ciência e tecnologia, enquanto os países mais desenvolvidos ou em desenvolvimento acelerado, 
como os “tigres asiáticos”, gastam de 1,5% a 3% do PIB. Mais ainda, 80% dos gastos brasileiros 
em ciência e tecnologia são feitos pelo setor público, enquanto nesses países a maior parte dos 
gastos é feita pelo setor produtivo privado.  

 

Política tecnológica  

No passado, o desinteresse do setor privado pela pesquisa tecnológica se explicava pelo 
relativo isolamento da economia brasileira. A abertura da economia exige que esta situação se 
inverta. É necessário apoiar a indústria nacional para que aumente a capacidade de inovar seus 
processos produtivos e gerenciais, e de incorporar os conhecimentos científicos e tecnológicos 
disponíveis internacionalmente. É necessário reavaliar os grandes projetos de C&T de custos 
elevados e impacto social e econômico duvidoso.  

As diversas experiências de política científica e tecnológica, tanto em países desenvolvidos 
quanto de industrialização recente, apontam para o papel decisivo do governo, em articulação com 
o setor privado, na geração de uma estrutura eficiente em C&T. Em função de suas características 
estruturais de alto risco, o desenvolvimento da C&T requer alocação de recursos governamentais 
em fluxo adequado e regular para manter e ampliar estas atividades.  

No Brasil, a atuação governamental no estímulo ao desenvolvimento da C&T tem-se dado 
de forma irregular e incompatível com as necessidades e porte econômico do país. O gasto 
relativamente elevado dos anos 70 reduziu-se significativamente nos anos 80, devido à crise fiscal 
e à mudança radical no cenário econômico e político internacional. Diante da superação da crise 
energética em escala internacional e, principalmente, diante da mudança na estrutura produtiva 
provocada pela terceira revolução industrial, os grandes projetos nacionais de desenvolvimento 
tecnológico definidos nos anos 70 perderam atualidade. O sistema brasileiro de C&T não foi capaz 
de formular um novo projeto para o setor que combinasse a necessidade de responder às novas 
demandas do setor produtivo com orçamentos minguados pela crise fiscal. O resultado foi a 
pulverização de recursos em projetos desarticulados e dispersos, que poucos benefícios renderam 
ao país nos anos recentes.  

No curto prazo, é necessário promover a reorganização e modernização tecnológica do setor 
industrial. Se o país for capaz de definir objetivos coerentes e políticas permanentes, os resultados 
que se poderão obter com os mesmos recursos hoje aplicados serão muito mais expressivos do que 
no passado recente. Além disso, são necessárias políticas permanentes para induzir os segmentos 
mais dinâmicos do setor produtivo a se manterem em processo permanente de inovação e 
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incorporação de novas tecnologias, de modo a acompanhar o ritmo do progresso técnico da 
economia mundial. As duas abordagens requerem, como prioridade principal, a incorporação da 
tecnologia existente ao processo produtivo. Além disso, é fundamental que o Estado amplie seus 
investimentos em C&T, usando os recursos orçamentários e outras fontes como a privatização, o 
financiamento internacional e novas parcerias com o setor privado.  

A política científica e de formação de recursos humanos deve ter por objetivo dar 
estabilidade e condições de bom funcionamento aos melhores centros de pesquisa, grande parte dos 
quais localizados em universidades; dar condições para o surgimento de novos grupos de pesquisa 
nas diversas regiões do país; estabelecer vínculos mais estreitos entre a comunidade científica 
brasileira e a comunidade científica internacional; tornar a pesquisa acadêmica e institucional mais 
diretamente relevante para as necessidades econômicas, sociais e ambientais do país; e assegurar a 
qualidade do trabalho científico realizado em todos os níveis e instituições.  

A política de formação de recursos humanos de alto nível requer uma revisão aprofundada 
do atual sistema de pós-graduação, tornando os mestrados mais eficientes e voltados para o 
mercado de trabalho, reduzindo a duração e melhorando a qualidade dos doutorados e estimulando 
a criação de cursos intensivos e de especialização de diferentes formatos. Os programas de bolsa de 
estudo devem ser revistos, para garantir que os bolsistas efetivamente concluam seus estudos em 
instituições de qualidade, no Brasil e no exterior, e tenham seus conhecimentos aproveitados pelas 
instituições do país.  

 

Medidas do Governo Fernando Henrique para ciência e tecnologia  

• Implementar uma estratégia nacional de desenvolvimento científico e tecnológico 
condizente com a maior abertura e competitividade da economia e articulada às estratégias de 
desenvolvimento do setor industrial, de serviços e de infra-estrutura, e harmonizada à política 
educacional do país.  

• Estabelecer uma política de parcerias entre o governo federal, os governos estaduais 
(especialmente as fundações estaduais de amparo à pesquisa) e o setor produtivo público e 
privado, no apoio a programas específicos de pesquisa básica e tecnológica e projetos de 
formação de recursos humanos.  

• Ampliar as fontes de financiamento para a aplicação na geração e difusão de conhecimentos 
científicos e tecnológicos, em especial com recursos provenientes da privatização, da capacitação 
de recursos externos e do setor privado.  

• Criar mecanismos que estimulem e facilitem o desenvolvimento de projetos de cooperação 
científica e tecnológica entre universidades, institutos governamentais e o setor privado.  

• Fortalecer a presença e participação brasileira no sistema científico internacional, mediante 
programas de intercâmbio e cooperação internacional e aprimoramento dos programas de bolsa 
de estudo no exterior e de professores visitantes.  

• Investir na integração brasileira às redes eletrônicas internacionais de comunicação e 
intercâmbio científico, facilitando o acesso a bancos de dados internacionais e o 
acompanhamento de projetos cooperativos em tempo real.  

• Institucionalizar uma rede nacional de laboratórios e centros de pesquisa de alto nível, 
credenciados pelo CNPq por procedimentos competitivos, e que tenham recursos assegurados 
para fixar, consolidar e reproduzir a competência científica do país.  

• Manter programas especiais de apoio à melhoria da capacidade de inovação tecnológica da 
indústria, estimulando consórcios para o desenvolvimento de tecnologias pré-competitivas e 
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criando mecanismos de apoio a projetos de capacitação industrial.  

• Apoiar a tecnologia competitiva através de incentivos, financiamentos, participação no 
capital de risco, fundos de risco compartilhado, fundos de formação e aperfeiçoamento de 
recursos humanos especializados, e financiamentos especiais para a construção e implantação de 
centros empresariais de pesquisa e desenvolvimento.  

• Fortalecer as instituições voltadas para a difusão, incorporação e certificação de padrões de 
qualidade no sistema produtivo.  

• Dar condições para a proteção da propriedade intelectual e para a difusão e comercialização 
de novas tecnologias, através de legislação adequada.  

• Melhorar a eficiência e qualidade de desempenho das agências governamentais de ciência e 
tecnologia, pelo uso intensivo da informatização, simplificação dos procedimentos burocráticos e 
recurso sistemático aos mecanismos de avaliação por cientistas da área.  

• Dotar os institutos e centros de pesquisa governamentais, universitários ou não, de 
estruturas organizacionais compatíveis com suas funções, baseadas no estímulo à competência, 
na flexibilidade de contratação e promoção por critérios de mérito, em procedimentos de 
avaliação por pares, e autonomia gerencial e administrativa baseada em produtos e resultados 
bem identificados.  

• Estimular o envolvimento dos centros de pesquisa em programas de desenvolvimento de 
materiais pedagógicos e formação de professores para o ensino técnico e médio na preparação de 
livros didáticos, programas computadorizados de treinamento, materiais para o ensino técnico e 
experimental, e envolvimento direto com o ensino de graduação.  

 

2.9. POLÍTICA EXTERNA  

A política externa ganhará redobrada importância no Governo Fernando Henrique, como 
instrumento de participação ativa do Brasil na construção da nova ordem internacional em 
formação e como suporte decisivo para o esforço de retomada em novas bases do desenvolvimento 
econômico e social.  

As ações diplomáticas de quase todos os países foram condicionadas, durante mais de 
quarenta anos, pelas limitações e disciplinas impostas pelo conflito estratégico entre as duas 
superpotências – Estados Unidos e União Soviética. Com o fim da guerra fria, iniciou-se um novo 
período da história contemporânea. Passamos de um mundo subordinado ao conflito ideológico e 
estratégico entre os dois grandes blocos a um cenário muito mais diversificado e complexo. 
Cenário que é marcado por conflitos, mas de outra natureza e que cria um horizonte novo para a 
atuação diplomática.  

Nosso desafio é entender a natureza complexa desse novo ambiente internacional, para nele 
distinguir quais são os campos de oportunidades que se abrem para um país como o Brasil na nova 
ordem mundial que dele emergirá. Para tanto, contaremos com uma Chancelaria de reconhecida 
competência e com um projeto de desenvolvimento claro para orientar sua ação.  

Ao processo de globalização aliou-se a tendência para a formação de diferentes 
modalidades de regionalização econômica. Esses dois movimentos, que não são contraditórios, 
tendem a alterar as formas de inserção internacional dos países. A interdependência agora criada 
em escala planetária, ainda que assimétrica, aponta para a inviabilidade dos projetos nacionais de 
natureza autárquica.  

Ao mesmo tempo, ampliou-se de forma significativa a agenda diplomática. Muitos temas, 
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tais como meio ambiente, direitos humanos, propriedade intelectual, explosão demográfica, as 
grandes fomes e migrações, o combate ao terrorismo e ao narcotráfico, exigem hoje soluções 
globais. Tais soluções somente poderão ser efetivas se concretizadas mediante negociações de 
amplo alcance, voltadas para o fortalecimento de um sistema internacional mais seguro, justo e 
democrático.  

É nesse sentido que se diluem cada vez mais as fronteiras, não apenas entre mercados, mas 
também entre a política externa e a política interna das nações. Isto não implica a abolição de 
tensões e de conflitos de interesses entre as partes interdependentes. Por isso, o reconhecimento 
desse novo estado de coisas não pode implicar renúncia à defesa de interesses nacionais ou a 
princípios consagrados do direito internacional.  

A ação externa será instrumental para a realização dos objetivos políticos e econômicos 
estratégicos do Brasil. Ela deve voltar-se firmemente para reivindicar, no plano internacional, 
aquilo que nos propomos a praticar no país: que se respeitem efetivamente as regras do mercado, 
com maior liberdade de comércio, maior concurso dos investimentos produtivos e maior acesso à 
ciência e à tecnologia. Esse é o verdadeiro sentido das novas formas de articulação entre o interno e 
o externo.  

O Brasil quer intensificar sua ação externa de modo a contribuir para que as normas do 
sistema internacional emergente estejam voltadas para atenuar desigualdades econômicas e sociais 
e não para congelar iniqüidades.  

As diretrizes da política externa brasileira não podem refletir apenas as transformações 
internacionais em curso. Devem expressar também, ou sobretudo, os avanços que realizarmos 
internamente. Será o fortalecimento político institucional do país, o progresso de sua economia e o 
respaldo da sociedade que' ampliarão nossa credibilidade e nossa capacidade de negociação do 
plano internacional.  

Para a formulação dessas diretrizes, será imprescindível o concurso da sociedade, de modo 
que a ação diplomática possa traduzir, não apenas interesses econômicos, mas também os valores 
éticos da democracia e as aspirações da cidadania.  

A reconquista da prática democrática em nosso país tem contribuído para ampliar as bases 
sociais de apoio a essas novas formas de articulação entre o plano interno e o externo. O Congresso 
tem hoje novas responsabilidades no debate e na formulação da política externa. Empresários e 
trabalhadores, a imprensa e a universidade, assim como as organizações não governamentais, 
também tiveram alargados seus canais de comunicação com a diplomacia brasileira. É preciso 
incrementar esses processos de comunicação, para que a política externa se fortaleça pela sua 
representatividade crescente e sua sintonia com a sociedade civil.  

 

Diretrizes de política externa do Governo Fernando Henrique  

A execução da política externa, através do Ministério das Relações Exteriores, observará as 
seguintes diretrizes principais no Governo Fernando Henrique:  

• Participar ativamente na resolução dos problemas internacionais, aprofundando o sentido 
universalista de nossa presença no mundo e, ao mesmo tempo, buscando sempre soluções 
diplomáticas compatíveis com a defesa de nossos interesses nacionais.  

• Ter presença atuante nos foros internacionais em que se discute a redefinição das regras de 
convívio entre os estados, defendendo o multilateralismo e uma maior abertura à participação no 
processo decisório internacional, particularmente no que se refere à ampliação do Conselho de 
Segurança da ONU.  
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• Contribuir para a pacificação de conflitos, inclusive participando das operações de paz das 
Nações Unidas.  

• Desenvolver ações voltadas para a proteção racional do meio ambiente, para o repúdio ao 
terrorismo e ao racismo, para o combate à pobreza, para a repressão do narcotráfico e para a 
condenação da violência em todas as suas formas e manifestações.  

• No plano bilateral: fortalecer as relações com nossos vizinhos da América Latina e 
particularmente da América do Sul; construir nas relações com os Estados Unidos uma agenda 
que não se limite ao contencioso, mas que abra caminho para uma política renovada de 
cooperação em novas áreas; aprofundar nossas relações com os países do Pacífico, notadamente 
com o Japão, ampliar o intercâmbio com a Rússia, a China e a Índia, que são também países de 
dimensões continentais; reforçar nossas relações com a África e o Oriente Médio.  

• Consolidar o processo de integração regional (Mercosul), impulsionar os estudos e as 
negociações para a criação da Área de Livre Comércio Sul-Americana – ALCSA e se esforçar 
para que a integração regional ultrapasse a dimensão econômica, de modo a fortalecer as 
instituições democráticas e os mecanismos de cooperação nas áreas da proteção ambiental e do 
intercâmbio educacional e cultural.  

• Ampliar a participação do Brasil nas negociações sobre o sistema econômico multilateral 
no âmbito da nova Organização Mundial do Comércio – OMC, incentivar a cooperação com a 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE e fortalecer nossa 
presença nas agências financeiras multilaterais como o Fundo Monetário Internacional, o Banco 
Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento.  

• Priorizar os estudos sobre as perspectivas para o Brasil e para a região com a eventual 
criação de zonas de livre comércio com outras macro-regiões econômicas do globo, 
especialmente com a União Européia, os países do acordo de Livre Comércio da América do 
Norte – NAFTA e a África Austral. 

• Ampliar as trocas com nossos parceiros tradicionais e conquistar novos mercados, 
orientando o Ministério das Relações Exteriores para incrementar e aperfeiçoar sua atuação em 
apoio a empresas brasileiras no exterior, visando à exploração de oportunidades comerciais nos 
países desenvolvidos.  

• Lutar contra as antigas e novas formas de protecionismo econômico e de monopólios do 
saber, que dificultem a participação dos países em desenvolvimento nos fluxos internacionais de 
comércio, de capitais e de ciência e tecnologia.  

• Promover ampla difusão no exterior das manifestações culturais brasileiras nos campos da 
arte, da ciência e da cultura. 




