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RESUMO
O Brasil está investindo cada vez mais em infraestrutura, desde o início do século 
XXI. Após duas décadas de baixo crescimento e reduzidos investimentos, o primeiro 
decênio deste século é marcado por algumas tímidas, mas importantes, tentativas 
de expansão da infraestrutura do país. A iniciação científica investigou os 
investimentos do Estado brasileiro, de forma indireta e/ou em parceria com o setor 
privado.

Através dos dados do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), identificou-se 
o montante que vem sendo destinado a cada uma das regiões do país. Pretende-se 
que o trabalho ajude no entendimento do papel do PAC no modelo de 
desenvolvimento e de expansão da ocupação territorial no país, que se encontra 
diretamente articulado à política econômica praticada na última década e meia e 
que vem direcionando esforços para maior inserção externa do país. O tema 
proposto tem como um de seus objetivos entender a relação entre esses 
investimentos e a dinâmica da economia brasileira nesta primeira década do século 
XXI.

MÉTODO
A busca por dados foi feita pelo acesso aos endereços eletrônicos relevantes –
BNDES, IPEA, governo federal. Utilizou-se, principalmente, os relatório do PAC
disponíveis na internet. Formado o banco de dados, estes foram compilados em
planilhas, com as características discriminadas dos investimentos; nesta
discriminação foram destacados, entre outros, o cruzamento por região do país, por
tipo de obra e por setor produtivo.

RESULTADOS
O PAC foi criado em 2007, no segundo mandato do presidente Lula e promoveu a
retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social,
urbana, logística e energética do país. Sendo pensado como um plano de regate do
planejamento e de retomada dos investimentos em setores estruturantes do país, o
programa contribuiu para o aumento da oferta de empregos e geração de renda,
além de elevar o investimento público e privado em obras fundamentais, tanto de
caráter social quanto econômico.

Os resultados obtidos pelo levantamento de dados dos investimentos do PAC
podem ser observados na tabela 1. A região Norte possui 7,5% do total investido e
essa percentagem é maior do que o PIB (Produto Interno Bruto) dessa região, de
5,8% do total. Isso é um dado importante, pois, trata-se de uma região com
histórico problemas de infraestrutura. Os investimentos do norte estão distribuídos
da seguinte forma: 8,4% em logística, 7,7% em energia e 5,7% na área urbana e
social. O Nordeste também apresenta percentagem do total de investimento
(18,9%) maior do que o PIB dessa região (13,5%). É a segunda região com maior
participação nos três eixos: logística com 21,8%, energética 17,5% e social e urbana
com 21,7%. O Sudeste pelo seu grande desenvolvimento possui as maiores
participações em todos os eixos, sendo responsável por metade dos investimentos
em logística (49,9%), além de ultrapassar 50% dos investimentos em energia (64,2%)
e na área social e urbana (52%). No Sul do país acontece o contrário das regiões
norte e nordeste, e assim como no Sudeste, o valor do PIB (16,5%) os investimentos
recebidos (8,4%), são proporcionalmente menores que a sua participação no PIB
brasileiro: 12% (logística), 6,4% (energética) e 13,1% (social e urbana). A região
Centro-Oeste, a de maior dinamismo no país hoje, recebe apenas 5,3%, ficando com
7,8% do total investido no país em logística; 4,1% energética e 7,4% na área urbana
e social.

Tabela 1 – PAC: Distribuição regional dos investimento segundo eixo estruturante

Gráfico 1 - Investimentos em três eixos: logística, energética, social e urbana (em milhões).

CONCLUSÕES

Com o levantamento dos dados, foi possível analisar melhor como os investimentos
e como estão sendo distribuídos pelas regiões brasileiras e seus respectivos
estados. Observa-se que apesar das regiões Norte e Nordeste receberam
investimentos proporcionalmente acima de suas participações no PIB, o que em
princípio ajudaria na redução dos desequilíbrios regionais, o Sudeste também
recebeu investimentos acima de sua participação, o que reforça a tendência à
concentração regional. Além do mais, os investimentos em infraestrutura social e
urbana na região Norte, que juntamente com a Nordeste apresenta os mais graves
problemas nesse segmento, mostram-se abaixo de sua participação o PIB, ou seja,
os maiores volumes de investimento nessa região direcionam muito mais para
reduzir gargalos econômicos do que para enfrentar os problemas sociais.
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Regiões Logística Energética Social e Urbana Total PIB

Norte 8,4 7,7 5,7 7,5 5,8

Nordeste 21,8 17,5 21,7 18,9 13,5

Sudeste 49,9 64,2 52,0 60,0 55,3

Sul 12,0 6,4 13,1 8,4 16,5

Centro - Oeste 7,8 4,1 7,4 5,3 9,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabela 1 


